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ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
เลมที่ ๑ ภาคที่ ๒
ตอนที่ ๑
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

คาถาธรรมบท
ยมกวรรคที่ ๑
วาดวยคูแหงความดีและความชั่ว

[๑๑ ]
๑

๑. ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจเปน
ใหญ สําเร็จแลวดวยใจ ถาบุคคลมีใจรายแลว พูด
อยูก็ดี ทําอยูก็ดี ทุกขยอมไปตามเขา เพราะเหตุ
นั้น ดุจลอหมุนไปตามรอยเทาโค ผูนําแอกไปอยู
ฉะนั้น.
๒. ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจเปน
ใหญ สําเร็จแลวดวยใจ ถาบุคคลมีใจผองใสแลว

๑. เลขในวงเล็บเปนเลขขอในพระบาลี เลขหลังวงเล็บ เปนเลขลําดับคาถา ที่จัดไวตามลําดับ
เรื่องในอรรถกถา วรรคที่ ๑ มีอรรถกถา ๑๔ เรื่อง.
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พูดอยูกด็ ี ทําอยูก็ดี ความสุขยอมไปตามเขา เพราะ
เหตุนั้น เหมือนเงาไปตามตัว ฉะนั้น.
๓. ก็ชนเหลาใดเขาไปผูกความโกรธนั้นวา ผู
โนนไดดาเรา ผูโนนไดตีเรา ผูโนนไดชนะเรา ผู
โนนไดลักสิ่งของของเราแลว เวรของชนเหลานั้น
ยอมไมระงับได สวนชนเหลาใดไมเขาไปผูกความ
โกรธนั้นไววา ผูโนนไดดาเรา ผูโนนไดตีเรา ผูโนน
ไดชนะเรา ผูโนนไดลักสิ่งของของเราแลว เวรของ
ชนเหลานั้นยอมระงับ
๔. ในกาลไหน ๆ เวรทั้งหลายในโลกนี้ ยอม
ไมระงับดวยเวรเลย ก็แตยอมระงับไดดวยความไมมี
เวร ธรรมนี้เปนของเกา.
๕. ก็ชนเหลานั้นไมรูตัววา พวกเราพากัน
ยอยยับอยูในทามกลางสงฆนี้ ฝายชนเหลาใดใน
หมูนั้นยอมรูชัด ความหมายมัน่ กันและกันยอมสงบ
เพราะการปฏิบัติของตนพวกนั้น.
๖. ผูตามเห็นอารมณวางาม ไมสํารวมใน
อินทรียท ั้งหลาย ไมรูประมาณในโภชนะ เกียจคราน
มีความเพียรเลวทรามอยู. ผูนั้นแล มารยอมรังควาน
ได เปรียบเหมือนตนไมที่มีกําลังไมแข็งแรง ลม
รังควานได ฉะนัน้ (สวน) ผูตามเห็นอารมณวา
ไมงาม สํารวมดีในอินทรียทั้งหลาย รูประมาณใน
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โภชนะ มีศรัทธาและปรารภความเพียรอยู ผูนั้นแล
มารยอมรังควานไมได เปรียบเหมือนภูเขาหิน มี
รูความไมได ฉะนัน้ .
๗. ผูใดมีกิเลสดุจน้ําฝาดยังไมออก ปราศจากทมะและสัจจะ จะนุงหมผากาสาวะ. ผูนั้นยอม
ไมควรนุงหมผากาสาวะ สวนผูใดพึงเปนผูมีกิเลส
ดุจน้ําฝาดอันคายแลว ตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลายประกอบ
ดวยทมะและสัจจะ ผูนั้นแล ยอมควรนุงหมผา
กาสาวะ
๘. ชนเหลาใด มีปกติรูในสิง่ ที่ไมเปนสาระ
วาเปนสาระ และเห็นในสิ่งอันเปนสาระวา ไมเปน
สาระ ชนเหลานั้น มีความดําริผูเปนโคจร ยอม
ไมประสบสิ่งอันเปนสาระ ชนเหลาใดรูส ิ่งอันเปน
สาระ โดยความเปนสาระ และสิ่งที่ไมเปนสาระ
โดยความไมเห็นสาระ ชนเหลานั้น ไมความดําริ
ชอบเปนโคจร ยอมประสบสิง่ เปนสาระ.
๙. ฝนยอมรั่วรดเรือนที่มุงไมดีไดฉันใด ราคะ
ยอมเสียดแทงจิตที่ไมไดอบรมแลวไดฉันนั้น. ฝน
ยอมรัว่ รดเรือนที่มงุ ดีแลวไมไดฉันใด ราคะก็ยอม
เสียดแทงจิตที่อบรมดีแลวไมไดฉันนั้น.
๑๐. ผูทําบาปเปนปกติ ยอมเศราโศกในโลกนี้
ละไปแลวยอมเศราโศก ยอมเศราโศกในโลกทั้งสอง
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เขาเห็นกรรมเศราหมองของตนแลว ยอมเศราโศก
เขายอมเดือดรอน.
๑๑. ผูทําบุญไวแลว ยอมบันเทิงในโลกนี้ ละ
ไปแลว ก็ยอมบันเทิง ยอมบันเทิงในโลกทั้งสอง
เขาเห็นความหมดจดแหงธรรมของตน ยอมบันเทิง
เขายอมรื่นเริง.
๑๒. ผูปกติทําบาป ยอมเดือดรอนในโลกนี้
ละไปแลวยอมเดือดรอน เขายอมเดือดรอนในโลก
ทั้งสอง เขายอมเดือดรอนวา กรรมชั่วเราทําแลว
ไปสูทุคติยอมเดือดรอนยิ่งขึ้น.
๑๓. ผูมีบุญอันตนทําไวแลว ยอมเพลิดเพลิน
ในโลกนี้ และไปแลวยอมเพลิดเพลินในโลกทั้งสอง
เขายอมเพลิดเพลินวา เราทําบุญไวแลว สูสุคติ
ยอมเพลิดเพลินยิ่งขึ้น.
๑๔. หากวา นรชนกลาวพระพุทธพจนอันมี
ประโยชนเกื้อกูลแมมาก (แต) เปนผูประมาทแลว
ไมทํา (ตาม) พระพุทธพจนนั้นไซร เขายอมไม
เปนผูมสี วนแหงสามัญผล เหมือนคนเลี้ยงโคนับโค
ทั้งหลายของชนเหลาอื่น ยอมเปนผูไมมีสวนแหง
ปญจโครสฉะนั้น หากวา นรชนกลาวพระพุทธพจน
อันมีประโยชนเกื้อกูลแมนอย (แต) เปนผูมปี กติ
ประพฤติธรรมสมควรแกธรรมไซร เขาละราคะ
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โทสะและโมหะแลว รูชอบ มีจิตหลุดพนดีแลว
หมดความยึดถือในโลกนี้หรือในโลกหนา เขายอม
เปนผูมสี วนแหงสามัญผล.
จบยมกวรรคที่ ๑
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ธัมมปทัฏฐกถา

อรรถกถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
คํานมัสการ
ขาพเจา อันพระกุมารกัสสปเถระ ผูฝกตน
เรียบรอยแลว ประพฤติสม่ําเสมอโดยปกติ มีจิต
มั่นคง ใครความดํารงมั่นแหงพระสัทธรรม หวังอยูวา
" พระอรรถกถา อันพรรณนาอรรถแหงพระธรรมบท
อันงาม ที่พระศาสดาผูฉลาดในสภาพที่เปนธรรม
และมิใชธรรม มีบทคือพระสัทธรรมถึงพรอมแลว มี
พระอัธยาศัยอันกําลังแหงพระกรุณาใหอุตสาหะดวย
ไดแลว ทรงอาศัยเหตุนั้น ๆ แสดงแลว เปนเครื่อง
เจริญปติปราโมทย ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เปนคําที่สุขุมละเอียด นําสืบ ๆ กันมา ตั้งอยูแลว
ในตามพปณณิทวีป โดยภาษาของชาวเกาะ ยังไม
ทําความถึงพรอมแหงประโยชน ใหสําเร็จแกสัตว
ทั้งหลายที่เหลือได. ไฉนพระอรรถกถาแหงพระ๑

๒

๓

๑. พระพุทธโฆษาจารย. ๒. เปนนามพระสังฆเถระองคหนึ่ง ในสมัยพระพุทธ
โฆษาจารยไมใชพระกุมารกัสสป ในสมัยพุทธกาล. ๓. เกาะเปนที่อยูข องชาวชน
ที่มีฝามือแดง คือ เกาะลังกา [Ceylon].
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ธรรมบทนั้น จะทําประโยชนใหสําเร็จแกโลกทั้งปวง
ได" ดังนี้ อาราธนาโดยเคารพแลว จึงขอนมัสการ
พระบาทแหงพระสัมพุทธเจาผูทรงสิริ ทรงแลพึง
ที่สุดโลกได มีพระฤทธิ์รุงโรจน ทรงยังประทีป คือ
พระสัทธรรมใหรุงโรจน ในเนื้อโลกอันมืด คือโมหะ
ใหญปกคลุมแลว, บูชาพระสัทธรรมแหงพระสัมพุทธเจาพระองคนั้นและทําอัญชลีแดพระสงฆแหง
พระสัมพุทธเจาพระองคนั้นแลว จักกลาวอรรถกถา
อันพรรณนาอรรถแหงพระธรรมบทนัน้ ดวยภาษาอื่น
โดยอรรถไมใหเหลือเลย ละภาษานั้นและลําดับคํา
อันถึงพิสดารเกินเสีย ยกขึ้นสูภาษาอันเปนแบบที่
ไพเรา อธิบายบทพยัญชนะแหงคาถาทั้งหลาย
ทีท่ านยังมิไดอธิบายไวแลวในอรรถกถานั้นใหสิ้นเชิง
นํามาซึ่งปติปราโมทยแหงใจ อิงอาศัยอรรถและธรรม
แกนักปราชญทั้งหลาย.
๑

๑. มโนรม เปนที่รื่นรมยแหงใจ
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๑. ยมกวรรควรรณนา
๑. เรื่องพระจักขุปาลเถระ [๑]
ขอความเบื้องตน
มีปุจฉาวา " พระธรรมเทศนานี้วา
'ธรรมทั้งหลาย มีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ
สําเร็จแลวดวยใจ ถาบุคคลมีใจรายแลว พูดอยูก็ดี
ทําอยูก็ดี ทุกขยอมไปตามเขา เพระเหตุนั้น ดุจ
ลออันหมุนไปตามรอยเทาโค ผูนําเอกไปอยูฉะนั้น,'
ดังนี้ พระศาสดาตรัสแลว ณ ที่ไหน ? "
วิสัชนาวา "พระองคตรัสแลว ณ กรุงสาวัตถี"
มีปุจฉา (เปนลําดับไป) วา " พระองคทรงปรารภใคร ?"
มีวิสัชนาวา " พระองคทรงปรารภพระจักขุปาลเถระ."

กุฎมพีทําพิธีขอบุตร
ดังไดสดับมา ในกรุงสาวัตถี มีกุฎมพีผูหนึ่งชื่อมหาสุวรรณ เปน
คนมั่งมี มีทรัพยมาก มีสมบัติมาก (แต) ไมมีบุตร. วันหนึ่งเขา
ไปสูทาอาบน้ํา อาบเสร็จแลวกลับมา เห็นตนไมใหญที่เปนเจาไพร
ตนหนึ่ง มีกิ่งสมบูรณในระหวางทาง คิดวา " ตนไมนี้จักมีเทวดา ผูมี
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ศักดิ์ใหญสิงอยู" ดังนี้แลว จึงใหชําระสวนภายใตแหงตนไมนั้นให
สะอาดแลว ใหวงรั้ว เกลี่ยทราย ยกธงชัยและธงปฏากขึ้น แตงตนไม
เจาไพรแลว ทําปรารถนา (คือบน) วา "ขาพเจาไดบุตรหรือธิดา
แลว จักทําสักการะใหญถวายทาน " ดังนี้แลว หลีกไป.

กุฎมพีไดบุตรสองคน
ในกาลเปนลําดับมา ภรรยาของทานเศรษฐีก็ตั้งครรภ. ทานก็ให
พิธีครรภบริหาร แกนาง. ครั้นลวง ๑๐ เดือน นางคลอดบุตรคนหนึ่ง
ทานเศรษฐีขนานนามแหงบุตรนั้นวา "ปาละ" เพราะเหตุทารกนั้นตน
อาศัยไมใหญที่เปนเจาไพรอันตนอภิบาลจึงไดแลว.
ในกาลเปนสวนอื่น ทานเศรษฐีไดบุตรอีกคนหนึ่ง ขนานนาม
วา " จุลปาละ " ขนานนามบุตรคนแรกวา "มหาปาละ." ครัน้
๒ กุมารนั้นเจริญวัย มารดาบิดาก็คิดผูกพันดวยเครื่องผูกพันคือการครอง
เคหสถาน.
ในกาลเปนสวนอื่น มารดาไดทํากาลกิริยาลวงไป. วงศญาติ
ก็เปดสมบัติทั้งหมดมอบใหแก ๒ เศรษฐีบุตร .
๑

๒

๓

พระศาสดาประทับอยูในกรุงสาวัตถี ๒๕ พรรษา
ในสมัยนั้น พระศาสดา ทรงประกาศพระบวรธรรมจักรใหเปน
ไปแลว เสด็จไปโดยลําดับ ประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ที่ทาน
๑. เปนพิธีอยางหนึ่งในศาสนาพราหมณทาํ กัน ๒ คราว คือทําเมื่อภรรยาตั้งครรภได ๕ เดือน
ครั้งหนึ่งเรียก ปจามฺฤตมฺ ทําเมื่อตั้งครรภได ๗ เดือนครัง้ หนึ่ง เรียกสปฺตามฺฤตมฺ.
๒. มารดาบิดา ผูกบุตรทั้งสองนั้นผูเจริญวัยแลว ดวยเครือ่ งผูกคือเรือน.
๓. พวกญาติกแ็ บงโภคะทั้งหมดจําเพาะแกสองเศรษฐีบตุ ร.
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อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี บริจาคทรัพยนับได ๕๔ โกฏิสรางถวาย, ทรง
สั่งสอนมหาชนใหตั้งอยูในทางสวรรคและในทางนิพพาน.
แทจริง พระตถาคตเสด็จอยูจําพรรษา ๆ เดียวเทานั้นในนิโครธมหาวิหารที่พระญาติวงศฝายพระชนนี ๘ หมืน่ ตระกูล, ฝายพระชนก ๘
หมื่นตระกูล เขากันเปนแสนหกหมื่นตระกูลสรางถวาย, เสด็จอยู
จําพรรษา ณ เชตวันมหาวิหาร ที่ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีสรางถวาย ๑๙
พรรษา, เสด็จจําพรรษา ณ บุพพาราม ที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาบริจาค
ทรัพยนับได ๒๗ โกฏิสรางถวาย ๖ พรรษา. ทรงอาศัยที่ตระกูลทั้งสอง
เปนผูใหญโดยคุณธรรม เสด็จอยูจําพรรษาอาศัยกรุงสาวัตถี (เปน
โคจรคาม) ถึง ๒๕ พรรษา ดวยประการฉะนี้.

ผูบ ํารุงภิกษุสามเณร
ทั้งทานอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ทั้งวิสาขามหาอุบาสิกา ยอมไปสูที่
อุปฏฐากพระตถาคตเจาวันละ ๒ ครัง้ เปนประจํา. และเมื่อไปไมเคยมีมือ
เปลาไป ดวยคิดเกรงวา " ภิกษุหนุม และสามเณร จักแลดูมอื ตน."
เมื่อไปกอนเวลาฉันอาหาร ยอมใชใหคนถือของขบเคี้ยวเปนตนไป; เมื่อ
ไปภายหลังแตเวลาฉันอาหาร ใชใหคนถือปญจเภสัช และอัฐบาน
ไป. และในเคหสถานแหงทานทั้งสองนั้น เขาแตงอาสนะไวเพื่อภิกษุ
๒

๓

๑. กุล ตระกูล สกุล ครอบครัว (Family) . ๒. เภสัช ๕ คือ เนยใส ๑ เนยขน
๑ น้ํามัน ๑ น้ําผึ้ง ๑ น้ําออย ๑. ๓. ปานะ ๘ คือ น้ํามะมวง ๑ น้ําชมพูหรือน้าํ หวา ๑
น้ํากลวยมีเมล็ด ๑ น้ํากลวยไมมีเมล็ด ๑ น้ํามะซาง ๑ น้ําลูกจันทร หรือองุน ๑ น้ําเหงา
อุบล ๑ น้ํามะปรางหรือลิ้นจี่ ๑.
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แหงละ ๒ พันรูปเปนนิตยกาล. พระภิกษุรูปใด ปรารถนาของสิ่งใด
จะเปนขาวนาหรือเภสัช ของนั้นก็สําเร็จแกพระภิกษุรูปนั้นสมปรารถนา.

เศรษฐีไมเคยทูลถามปญหา
ในทานทั้งสองนั้น ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ไมเคยทูลถาม
ปญหาตอพระศาสดา จนวันเดียว. ไดยินวา ทานคิดวา " พระตถาคตเจา เปนพระพุทธเจา ผูละเอียดออน เปนกษัตริยผูละเอียดออน
เมื่อทรงแสดงธรรมแกเรา ดวยทรงพระดําริวา ' คฤหบดีมีอุปการะ
แกเรามาก  ดังนี้ จะทรงลําบาก " แลวไมทูลถามปญหาดวยความรัก
ในพระศาสดาเปนอยางยิ่ง. ฝายพระศาสดา พอทานเศรษฐีนั่งแลว
ทรงพระพุทธดําริวา " เศรษฐีผูนี้ รักษาเราในที่ไมควรรักษา, เหตุวา
เราไดตัดศีรษะของเราอันประดับประดาแลว ควักดวงตาของเราออกแลว
ชําแหละเนื้อหัวใจของเราแลว สละลูกเมียผูเปนที่รักเสมอดวยชีวิตของ
เราแลว บําเพ็ญบารมีอยู ๔ อสงไขยกับแสดงกัลป ก็บําเพ็ญแลวเพื่อ
แสดงธรรมแกผูอื่นเทานั้น เศรษฐีนี่รกั ษาเราในที่ไมควรรักษา," (ครั้น
ทรงพุทธดําริ) ฉะนี้แลว ก็ตรัสพระธรรมเทศนากัณฑหนึ่งเสมอ.

ชาวสาวัตถีไปฟงธรรม
ครั้งนั้น ในกรุงสาวัตถี มีคนอยู ๗ โกฏิ . ในคนหมูนั้น คน
ไดฟงธรรมกถาของพระศาสดาแลว เกิดเปนอริยสาวกประมาณ ๕ โกฏิ
๑

๑. ในกรุงสาวัตถีไมปรากฏวาใหญโตถึงกับจุคนไดตั้ง ๗๐ ลาน เพราะฉะนัน้ นาจะเปนอเนกสังขยากระมัง ?
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ยังเปนปุถุชนอยูประมาณ ๒ โกฏิ. ในคนเหลานั้น กิจของพระอริยสาวก
มีเพียง ๒ อยางเทานั้น คือในกาลกอนแตเวลาฉันอาหาร ทานถวายทาน
ในกาลภายหลังแตฉันอาหารแลว ทานมีมือถือเครื่องสักการบูชามีของ
หอมและระเบียบดอกไมเปนตน ใชคนใหถือไทยธรรมมีผาเภสัชและน้ํา
ปานะเปนตน ไปเพื่อตองการฟงธรรม.

มหาปาละตามไปฟงธรรม
ภายหลังวันหนึ่ง กุฎมพีมหาปาละเห็นหมูอริยสาวก มีมือถือ
เครื่องสักการบูชา มีของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน ไปสูวิหาริ
จึงถามวา "มหาชนหมูนี้ไปไหนกัน ?" ครั้นไดยินวา " ไปฟงธรรม"
ก็คิดวา "เราก็จักไปบาง" ครั้นไปถึง ถวายบังคมพระศาสดาแลว
นั่งอยูขางทายประชุมชน.
ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย เมื่อจะทรงแสดงธรรม ทอด
พระเนตรอุปนิสัยแหงคุณ มีสรณะ ศีล และบรรพชาเปนตน (กอน)
แลวจึงทรงแสดงธรรมตามอํานาจอัธยาศัย.

๑

อนุปุพพีกถา ๕
เหตุนั้น วันนั้น พระศาสดา ทอดพระเนตรอุปนิสัยของกุฎมพีมหาปาละแลว เมื่อทรงแสดงธรรม ไดตรัสอนุปุพพีกถา คือทรงประกาศ
ทานกถา (พรรณนาทาน) สีลกถา (พรรณนาศีล) สัคคกถา
(พรรณนาสวรรค ) โทษ ความเลวทรามและความเศราหมองแหงกาม
ทั้งหลาย และอานิสงสในเนกขัมมะ (คือความออกไปจากกามทั้งหลาย).
๑. วิหาร สํานักสงฆ วัด.
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มหาปาละขอบวช
กุฎมพีมหาปาละไดสดับธรรมนัน้ แลว คิดวา "บุตรและธิดาก็ดี
โภคสมบัติก็ดี ยอมไปตามผูไปสูปรโลกหาไดไม แมสรีระก็ไปกับตัว
ไมได ประโยชนอะไรของเราดวยการอยูครองเรือน เราจักบวช พอเทศนา
จบ เขาก็เขาไปเฝาพระศาสดา ทูลขอบวช. ขณะนั้น พระศาสดาตรัสถาม
เขาวา "ญาติไหน ๆ ของทานที่ควรจะตองอําลาไมมีบางหรือ ?"
เขาทูลวา "พระเจาขา นองชายของขาพระพุทธเจามีอยู."
พระศาสดารับสั่งวา "ถาอยางนั้นทานจงอําลาเขาเสีย [กอน]."

มหาปาละมอบสมบัติใหนองชาย
เขาทูลรับวา "ดีแลว" ถวายบังคมพระศาสดาแลว ไปถึงเรือน
แลว ใหเรียกนองชายมา มอบทรัพยสมบัติใหวา "แนะพอ สวิญญาณกทรัพยก็ดี อวิญญาณกทรัพยก็ดี อันใดอันหนึ่ง บรรดามีในตระกูลนี้
ทรัพยนั้นจงตกเปนภาระของเจาทั้งหมด เจาจงดูแลทรัพยนั้นเถิด."
นองชายถามวา "นาย ก็ทานเลา ?"
พี่ชายตอบวา "ขาจักบวชในสํานักของพระศาสดา."
น. พี่พดู อะไร เมื่อมารดาของขาพเจาแลว ขาพเจาไดทานเปน
เหมือนมารดา เมื่อบิดาตายแลว ไดทา นเปนเหมือนบิดา. สมบัติเปนอัน
มากมีอยูในเรือนของทาน, ทานอยูครองเรือนเทานั้นอาจทําบุญได, ขอ
ทานอยาไดทําอยางนั้นเลย.
พ. พอ ขาไดฟงธรรมเทศนาของพระศาสดา, เพราะ (เหตุที่)
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พระศาสดาทรงแสดงธรรมมีคุณไพเราะ (ทั้ง) ในเบื้องตน ทามกลาง
และที่สุด ยกขึ้นสูไตรลักษณะ อันละเอียดสุขุม ธรรมนั้น อันใคร ๆ
ไมสามารถจะบําเพ็ญใหบริบูรณในทามกลางเรือนได; ขาจักบวชละ พอ.
น. พี่ เออ ก็ทานยังหนุมอยูโดยแท, เอาไวบวชในเมื่อทาน
แกเถิด.
พ. พอ ก็แมมือและเทาของคนแก (แต) ของตัว ก็ยังวาไมฟง
ไมเปนไปในอํานาจ, ก็จักกลาวไปทําไมถึงญาติทั้งหลาย, ขานั้นจะไมทํา
(ตาม) ถอยคําของเจา. ขาจักบําเพ็ญสมณปฏิบัติใหบริบูรณ.
มือและเทาของผูใด ทรุดโทรมไปเพราะชรา
วาไมฟง ผูนั้น มีเรี่ยวแรงอันชรากําจัดเสียแลว
จักประพฤติธรรมอยางไรได.
ขาจักบวชแนละ พอ.
๑

มหาปาละบรรพชาอุปสมบท
เมื่อนองชายกําลังรองไหอยูเที่ยว, เขาไปสูสํานักพระศาสดาแลว
ทูลขอบวช ไดบรรพชาอุปสมบทแลว อยูในสํานักแหงพระอาจารยและ
อุปชฌายครบ ๕ พรรษาแลว ออกพรรษา ปวารณาแลวเขาไปเฝา
พระศาสดา ถวายบังคมแลว ทูลถามวา "พระเจาขา ในพระศาสนานี้
มีธุระกี่อยาง ?"
๒

๑. ไตรลักษณะ คือ อนิจจลักษณะ ๑. ทุกขลักษณะ ๑. อนัตตลักษณะ ๑
๒. ถาฟงตามนี้ พระมหาปาละบรรพชาอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา หาใชเอหิภิกขุ
อุปสัมปทาไม.
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ธุระ ๒ อยางในพระศาสนา
พระศาสดาตรัสตอบวา "ภิกษุ ธุระมี ๒ อยาง คือ คันถธุระ
(กับ) วิปสสนาธุระ เทานั้น."
พระมหาปาละทูลถามวา "พระเจาขา ก็คันถธุระเปนอยางไร ?
วิปสสนาธุระเปนอยางไร ?"
ศ ธุระนี้ คือ การเรียนนิกายหนึ่งก็ดี สองนิกายก็ดี จบพุทธวจนะคือพระไตรปฏกก็ดี ตามสมควรแกปญญาของตนแลวทรงไว กลาว
บอก พุทธวจนะนั้น ชื่อวาคันถธุระ. สวนการเริ่มตั้งความสิ้นและ
ความเสื่อมไวในอัตภาพ ยังวิปสสนาใหเจริญ ดวยอํานาจแหงการติดตอ
แลว ถือเอาพระอรหัตของภิกษุผูมีความประพฤติแคลวคลอง ยินดียิ่งแลว
ในเสนาสนะอันสงัด ชื่อวาวิปสสนาธุระ.
ม. พระเจาขา ขาพระองคบวชแลวแตเมื่อแก ไมสามารถจะ
บําเพ็ญคันถธุระใหบริบรู ณได, แตจักบําเพ็ญวิปสสนาธุระใหบริบูรณ,
ขอพระองคตรัสบอกพระกรรมฐานแกขาพระองคเถิด.

พระมหาปาละเดินทางไปบานปลายแดน
ลําดับนั้น พระศาสดาไดตรัสบอกพระกรรมฐานตลอดถึงพระอรหัต
แกพระมหาปาละ. ทานถวายบังคมพระศาสดาแลว แสวงหาภิกษุผูจะ
ไปกับตน ไดภิกษุ ๖๐ รูปแลว ออกพรอมกับเธอทั้งหลายไป
ตลอดทาง ๑๒๐ โยชน ถึงบานปลายแดนหมูใหญตําบลหนึ่ง จึงพรอม
ดวยบริวาร เขาไปบิณฑบาต ณ บานนั้น.
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ชาวบานเลื่อมใสอาราธนาใหอยูจ ําพรรษา
หมูมนุษย เห็นภิกษุทั้งหลาย ผูถึงพรอมดวยวัตร มีจิตเลื่อมใส
แตงอาสนะแลวนิมนตใหนั่ง อังคาสดวยอาหารอันประณีตแลว ถามวา
"ทานเจาขา พระผูเปนเจาจะไปที่ไหน ?" เมื่อเธอทั้งหลายกลาว
ตอบวา "อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย เราจะไปสูที่ตามผาสุก" ดังนี้
แลว, มนุษยผูเปนบัณฑิตรูวา "ทานผูเจริญทั้งหลายแสวงหาเสนาสนะ
ที่จําพรรษา," จึงกลาวอาราธนาวา " ทานผูเจริญ ถาพระผูเปนเจา
ทั้งหลาย พึงอยู ณ ที่นี่ตลอดไตรมาสนี้ ขาพเจาทั้งหลาย จะพึงตั้งอยู
ในสรณะแลวถือศีล." แมเธอทั้งหลายก็คิดเห็นวา "เราไดอาศัยตระกูล
เหลานี้ จักทําการออกไปจากภพได" ดังนี้ จึงรับนิมนต. หมูม นุษยรับ
ปฏิญญาของเธอทั้งหลายแลว ได (ชวยกัน) ปดกวาดวิหาร จัดที่อยู
ในกลางคืน และที่อยูในกลางวันแลวมอบถวาย. เธอทั้งหลาย เขาไป
บิณฑบาตบานนั้นตําบลเดียวเปนประจํา. ครั้งนั้น หมอผูหนึ่งเขาไปหา
เธอทั้งหลาย ปวารณาวา "ทานผูเจริญ ธรรมดาในที่อยูของคนมาก
ยอมมีความไมผาสุกบาง. เมื่อความไมผาสุกนั้นเกิดขึ้นแลว ทานทั้งหลาย
พึงบอกแกขาพเจา ขาพเจาจักทําเภสัชถวาย."

พระมหาปาละถือเนสัชชิกธุดงค
ในวันจําพรรษา พระเถระเรียกภิกษุเหลานั้นมา (พรอมกัน )
แลว ถามวา "ทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจักใหไตรมาสนี้นอม
ลวงไปดวยอิริยาบถเทาไร ?"
๑

๑. วสฺสปนายิกทิวเส.
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ภิกษุทงั้ หลายเรียนตอบวา "จักใหนอมลวงไปดวยอิริยาบถครบทั้ง
๔ ขอรับ."
ถ. ทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ขอนั้นสมควรละหรือ ? เราทั้งหลาย
ควรเปนผูไมประมาทไมใชหรือ ? เพราะเราทั้งหลายเรียนพระกรรมฐาน
มาจากสํานักของพระพุทธเจา ผูยังทรงพระชนมอยู. แลธรรมดาวา
พระพุทธเจาทั้งหลาย อันคนมักอวดไมสามารถจะใหทรงยินดีได, ดวยวา
พระพุทธเจาทั้งหลายนั้น อันคนมีอัธยาศัยงาม (จําพวกเดียว) พึงให
ทรงยินดีได, และขึ้นชื่อวาอบายทั้ง ๔ เปนเหมือนเรือนของตัวเอง แหง
คนผูประมาทแลว, ขอทานทั้งหลายจงเปนผูไมประมาทเถิด ทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย.
ภ. ก็ทา นเลา ขอรับ.
ถ. ทานผูมีอายุทั้งหลาย ขาพเจาจักให (ไตรมาสนี้) (นอม)
ลวงไปดวยอิริยาบถ ๓ , จักไมเหยียดหลัง.
ภ. สาธุ ขอจงเปนผูไมประมาทเถิด ขอรับ.

จักษุของพระมหาปาละพิการ
เมื่อพระเถระไมหยั่งลงสูนิทรา, เมื่อเดือนตนผานไปแลว, โรค
ในจักษุก็เกิดขึ้น. สายน้ําไหลออกจากตาทั้ง ๒ ขาง เหมือนสายน้ําอัน
ไหลออกจากหมออันทะลุ. ทานบําเพ็ญสมณธรรมตลอดราตรีทั้งสิ้นแลว
ในเวลาอรุณขึ้น เขาหองนั่งแลว. ในเวลาภิกขาจาร ภิกษุทั้งหลายไปสู
สํานักของพระเถระเรียนวา "เวลานี้เปนเวลาภิกขาจาร ขอรับ." พระเถระตอบวา "ทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาอยางนั้น ทานทั้งหลายถือบาตร
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และจีวรเถิด" ดังนี้แลว ใหเธอทั้งหลายถือบาตรและจีวรของตน ออก
ไปแลว.
ภิกษุทงั้ หลาย เห็นตาทั้งสองของพระเถระนองอยู จึงเรียนถามวา
" นั่นเปนอะไร ขอรับ."
ถ. ทานผูมีอายุทั้งหลาย ลมแทงตาของขาพเจา.
ภ. ทานขอรับ หมอปวารณาเราไวไมใชหรือ ? เราควรบอก
แกเขา.
ถ. ดีละ ทานผูมีอายุทั้งหลาย.

หมอปรุงยาใหหยอด
เธอทั้งหลายจึงไดบอกแกหมอ. เขาหุงน้ํามันสงไปถวายแลว.
พระเถระเมื่อหยอดน้ํามันในจมูก นั่งหยอดเทียวแลวเขาไปภายในบาน.
หมอเห็นเรียนถามวา "ทานขอรับ ไดยินวา ลมแทงตาของพระผู
เปนเจาหรือ ?"
ถ. เออ อุบาสก.
ม. ทานเจาขา ขาพเจาหุงน้ํามันแลวสงไป ( ถวาย) ทานหยอด
ทางจมูกแลวหรือ ?
ถ. เออ อุบาสก.
ม. เดี๋ยวนี้ เปนอยางไร ขอรับ.
ถ. ยังแทงอยูทีเดียว อุบาสก.

พระมหาปาละนั่นหยอดยา
หมอคิดฉงนใจ

"เราสงน้ํามันเพื่อจะยังโรคใหระงับไดดวยการ
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หยอดเพียงครั้งเดียวเทานั้นไปถวายแลว. เหตุไฉนหนอแล โรคจึงยังไม
สงบ ?" จึงเรียนถามวา "ทานเจาขา น้ํามันนั้นทานนั่งหยอดหรือ
นอนหยอด."
พระเถระไดนิ่งเสีย, ทานแมหมอซักถามอยูก็ไมพูด.
หมอนึกวา "เราจักไปวิหารดูที่อยูเอง" ดังนี้แลว กลาววา
"ถาอยางนั้น นิมนตไปเถิด ขอรับ" ผละพระเถระแลว ไปสูวิหารดู
ที่อยูของพระเถระ เห็นแตที่จงกรมและที่นั่ง ไมเห็นที่นอน จึงเรียนถามวา
" ทานเจาขา น้ํามันนั้น ทานนั่งหยอดหรือนอนหยอด" พระเถระได
นิ่งเสีย. หมอออนวอนซ้ําวา "ทานผูเจริญ ขอทานอยาไดทําอยางนั้น.
ธรรมดาสมณธรรม เมื่อรางกายยังเปนไปอยู ก็อาจทําได, ขอทานนอน
หยอดเถิด."

พระมหาปาละปรึกษากรัชกาย
พระเถระตอบวา " ไปเถิด ผูมีอายุ ขาพเจาจักปรึกษาดูกอนแลว
จึงจักรู. ก็ในที่นั้นไมมีญาติสาโลหิตของพระเถระเลย ทานจะพึงปรึกษา
กับใครเลา. ถึงอยางนั้นทานปรึกษากับกรัชกายอยู ดําริวา "แนะปาลิตะ
ผูมีอายุ ทานจงวามากอน, ทานจักเห็นแกจักษุหรือจักเห็นแกพระพุทธศาสนา. ก็ในสังสารวัฏอันมีที่สุด อันใครตามคนไปก็รูไมได การคณนา
นับตัวทานผูบอดดวยจักษุหามีไม, และพระพุทธเจาทั้งหลาย ก็ลวงไป
หลายรอยหลายพันพระองคแลว ในพระพุทธเจาเหลานั้น พระพุทธเจา
แมแตพระองคเดียวก็กําหนดไมได, ทานไดผูกใจไวเดี๋ยวนี้เองวา "จักไม
๑

๑. แปลวากายอันเกิดแตธุลีมีในสรีระ.
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นอน จนตลอด ๓ เดือนภายในฤดูฝนนี้; เหตุฉะนั้น จักษุของทาน
ฉิบหายเสียหรือแตกเสียก็ตามเถิด ทานจงทรงแตพระพุทธศาสนาไวเถิด
อยาเห็นแกจักษุเลย" เมื่อกลาวสอนภูตกาย ไดภาษิตคาถาเหลานี้วา:" จักษุที่ทานถือวาของตัว เสื่อมไปเสียเถิด หูก็
เสื่อมไปเสียเถิด, กายก็เปนเหมือนกันอยางนั้นเถิด,
แมสรรพสิ่งอันอาศัยกายนี้ ก็เสื่อมไปเสียเถิด,
ปาลิตะ เหตุไฉน ทานจึงประมาทอยู. จักษุที่ทาน
ถือวาของตัว ทรุดโทรมไปเสียเถิด, หูก็ทรุดโทรมไป
เสียเถิด, กายก็เปนเหมือนกันอยางนั้นเถิด, แม
สรรพสิ่งอันอาศัยกายนี้ก็ทรุดโทรมไปเสียเถิด, ปาลิตะ
เหตุไฉน ทานจึงประมาทอยู. จักษุที่ทานถือวาของตัว
แตกไปเสียเถิด, หูก็แตกไปเสียเถิด, รูปก็เปน
เหมือนกันอยางนั้นเถิด, แมสรรพสิ่งอันอาศัยกายนี้
ก็แตกไปเสียเถิด, ปาลิตะ เหตุไฉน ทานจึง
ประมาทอยู ."

หมอเลิกรักษาพระมหาปาละ
ครั้นพระเถระใหโอวาทแกตนเองดวย ๓ คาถาอยางนี้แลว ไดนั่ง
ทํานัตถุกรรม แลวจึงเขาไปบานเพื่อบิณฑบาต หมอเห็นแลวเรียนถามวา
"ทานเจาขา ทานทํานัตถุกรรมแลวหรือ ?"
ถ. เออ อุบาสก.
๑

๑. คือเปาน้ํามัน.
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ม. เปนอยางไรบาง ขอรับ.
ถ. ยังแทงอยูเทียว อุบาสก.
ม. ทานนั่งหยอดหรือนอนหยอด ขอรับ.
พระเถระไดนิ่งเสีย, ทานแมอันหมอถามซ้ํา ก็ไมพูดอะไร.
ขณะนั้น หมอกลาวกะทานวา "ทานผูเจริญ ทานไมทําความสบาย
ตั้งแตวันนี้ ขอทานอยาไดกลาววา 'หมอผูโนนหุงน้ํามันใหเรา' แม
ขาพเจาก็จักไมกลาววา ขาพเจาหุงน้ํามันถวายทาน."

พระเถระเสียจักษุพรอมกับการบรรลุพระอรหัต
พระเถระถูกหมอบอกเลิกแลว กลับไปสูวหิ าร ดําริวา "ทาน
แมหมอเขาก็บอกเลิกแลว ทานอยาไดละอิริยาบถเสียนะ สมณะ" แลว
กลาวสอนตนดวยคาถานี้วา
"ปาลิตะ. ทานถูกหมอเขาบอกเลิกจากการรักษา
ทิ้งเสียแลว เที่ยงตอมัจจุราช ไฉนจึงยังประมาท
อยูเลา ?"
ดังนี้แลว บําเพ็ญสมณธรรม.
ลําดับนั้น พอมัชฌิมยามลวงแลว, ทั้งดวงตา ทั้งกิเลส ของทาน
แตก (พรอมกัน ) ไมกอนไมหลังกวากัน. ทานเปนพระอรหันต
สุกขวิปสสก เขาไปสูหองนั่งแลว.
พวกภิกษุและชาวบานรับบํารุงพระเถระ
ในเวลาภิกขาจาร ภิกษุทั้งหลายไปเรียนวา "ทานผูเจริญ เวลานี้
๑

๑. คือ เปนพระอรหันต ฝายวิปสสนา.
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เปนเวลาภิกขาจาร."
ถ. กาลหรือ ? ทานผูมีอายุทั้งหลาย.
ภ. ขอรับ.
ถ. ถาอยางนั้น ทานทั้งหลายไปเถิด.
ภ. ก็ทา นเลา ? ขอรับ.
ถ. ตาของขาพเจา เสื่อมเสียแลว ทานผูมีอายุทั้งหลาย.
เธอทั้งหลายแลดูตาของทานแลว มีตาเต็มดวยน้ําตา ปลอบพระเถระ
วา "ทานผูเจริญ ทานอยาคิดไปเลย, กระผมทั้งหลายจักปฏิบัติทาน"
ดังนี้แลว ทําวัตรปฏิบัติที่ควรจะทําเสร็จแลวเขาไปสูบาน. หมูมนุษยไม
เห็นพระเถระ ถามวา "ทานเจาขา พระผูเปนเจาของขาพเจาทั้งหลาย
ไปขางไหนเสีย" ทราบขาวนั้นแลว สงขาวตมไปถวายกอนแลว ถือเอา
บิณฑบาตไปเอง ไหวพระเถระแลว รองไหกลิ้งเกลือกอยูแทบเทา
(ของทาน) ปลอบวา "ทานเจาขา ขาพเจาทั้งหลายจักรับปฏิบัติ
ทานอยาไดคิดไปเลย" แลวลากลับ . ตั้งแตนั้นมาเขาก็สงขาวตมและ
ขาวสวยไปถวายที่วิหารเปนนิตย.
ฝายพระเถระ ก็กลาวสอนภิกษุ ๖๐ รูปนอกนี้เปนนิรันดร. เธอ
ทั้งหลายตั้งอยูในโอวาทของทาน. ครั้นจวนวันปวารณา ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทุกรูป.

พวกภิกษุไปเฝาพระศาสดา
ก็แลเธอทั้งหลายออกพรรษาแลว อยากจะเฝาพระศาสดา จึงเรียน
พระเถระวา "กระผมทั้งหลายอยากจะเฝาพระศาสดา ขอรับ."
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พระเถระไดฟงคําของเธอทั้งหลายแลว คิดวา "เราเปนคน
ทุพพลภาพ และในระหวางทาง ดงที่อมนุษยสิงก็มีอยู เมื่อเราไปกับเธอ
ทั้งหลาย จักพากันลําบากทั้งหมด จักไมอาจเพื่ออันไดแมภิกษา เราจัก
สงภิกษุเหลานี้ไปเสียกอน ลําดับนั้น ทานจึงกลาวกะเธอทั้งหลายวา
" ผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายไปกอนเถิด."
ภ. ก็ทา นเลา ? ขอรับ.
ถ. ขาพเจาเปนคนทุพพลภาพ และในระหวางทาง ดงที่อมนุษย
สิงก็มียู เมื่อขาพเจาไปกับทานทั้งหลาย จักพากันลําบากทั้งหมด ทาน
ทั้งหลายไปกอนเถิด.
ภ. อยาทําอยางนี้เลย ขอรับ กระผมทั้งหลายจักไปพรอมกันกับ
ทานทีเดียว.
ถ. "ทานทั้งหลายอยาชอบอยางนั้นเลย, เมื่อเปนอยางนั้น ความ
ไมผาสุกจักมีแกขาพเจา, นองชายของขาพเจา เห็นทานทั้งหลายแลว
คงจักถาม. เมื่อเชนนั้น ทานทั้งหลายพึงบอกความที่จักษุของขาพเจา
เสื่อมเสียแลวแกเขา เขาคงจักสงใคร ๆ มาสูสํานักของขาพเจา ขาพเจา
จักไปกับเขา, ทานทั้งหลายจงไหวพระทศพลและพระอสีติมหาเถระตาม
คําของขาพเจา ดังนี้แลว ก็สงภิกษุเหลานั้นไป.

พวกภิกษุแจงขาวแกนองชายพระเถระ
เธอทั้งหลายขมาพระเถระแลว เขาไปสูภายในบาน. หมูมนุษย
นิมนตใหนั่ง ถวายภิกษาแลว ถามวา "ทานเจาขา ดูทาทีพระผูเปน
เจาทั้งหลายจะไปกันละหรือ ?"
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เธอทั้งหลายตอบวา " เออ อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย พวก
ขาพเจาอยากจะเฝาพระศาสดา." พวกเขาออนวอนเปนหลายครั้นแลว
ทราบความพลใจในการที่เธอทั้งหลายจะไปใหได จึงตามไปสงแลว
บนรําพันกลับมา.
ฝายเธอทั้งหลายไปถึงพระเชตวันโดยลําดับ ถวายบังคมพระศาสดา
และไหวพระมหาเถระทั้งหลาย ตามคําของพระเถระแลว, ครั้นรุงขึ้น
เขาไปสูถนนที่นองชายของพระเถระอยู เพื่อบิณฑบาต. กุฏม พีจําเธอ
ทั้งหลายได นิมนตใหนั่ง ทําปฏิสันถารแลว ถามวา "พระเถระพี่ชาย
ของขาพเจาอยูไหน ?"
ลําดับนั้น เธอทั้งหลาย แจงขาวนั้นแกเขาแลว.
เขารองไหกลิ้งเกลือกอยูแทบบาทมูลของเธอทั้งหลาย ถมวา "ทาน
เจาขา บัดนี้ควรทําอะไรดี ?"

สงสามเณรหลานชายไปรับพระเถระ
ภ. พระเถระตองการใหใคร ๆ ไปจากที่นี้, ในกาลเมื่อไปถึงแลว
ทานจักมากับเขา.
ก. ทานเจาขา เจาคนนี้ หลานของขาพเจาชื่อปาลิตะ ขอทาน
ทั้งหลายสงเจานี่ไปเถิด.
ภ. สงไปอยางนี้ไมได (เพราะ) อันตรายในทางมีอยู, ตองให
บวชเสียกอนแลวสงไป จึงจะควร.
ก. ขอทานทั้งหลายทําอยางนั้นแลวสงไปเถิด ขอรับ.
ครั้งนัน้ เธอทั้งหลายใหเขาบวชแลว สัง่ สอนใหศึกษาขอวัตร
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ปฏิบัติมีรับจีวรเปนตนสักกึ่งเดือนแลว บอกทางใหแลวสงไป.
สามเณรถึงบานนั้นโดยลําดับ เห็นชายผูใหญคนหนึ่งที่ประตูบาน
จึงถามวา "วิหารปาไร ๆ อาศัยบานนี้มีบางหรือ ?"
ช. มี เจาขา.
ส. ใครอยูที่นั้น ?
ช. พระเถระชื่อปาลิตะ เจาขา.
ส. ขอทานบอกทางแกขาพเจาหนอย.
ช. ทานเปนอะไรกัน ? เจาขา.
ส. รูปเปนหลานของพระเถระ
๑

สามเณรชวนพระมหาปาละกลับ
ขณะนั้น เขาพาเธอนําไปสูวิหารแลว. เธอไหวพระเถระแลวทํา
วัตรปฏิบัติ บํารุงพระเถระดวยดีสักกึ่งเดือนแลว เรียนวา "ทานผูเจริญ
กุฎมพีผูลุงของกระผม ตองการใหทานกลับไป ขอทานมาไปดวยกันเถิด."
พระเถระกลาววา "ถาอยางนั้น เธอจงจับปลายไมเทาของเราขา.
สามเณรจับปลายไมเทา เขาไปภายในบานกับพระเถระ. หมูม นุษยนิมนต
ใหนั่งแลว เรียนถามวา "ทานผูเจริญ ดูทาทีทานจะไปละกระมัง ?"
พระเถระตอบวา "เออ อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย เราจะไป
ถวายบังคมพระศาสดา." หมูมนุษยเหลานั้น ออนวอนโดยประการตาง ๆ
เมื่อไมได (สมหวัง) ก็ไปสงพระเถระไดกึ่งทางแลว พากันรองไห
กลับมา.
๑. นาจะชื่อปาละ เพราะปาลิตะ เปนชื่อของสามเณรหลานชาย.
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สามเณรถึงศีลวิบัติเพราะเสียงหญิง
สามเณรพาพระเถระดวยปลายไมเทาไปอยู ถึงบานที่พระเถระ
เคยอาศัยเมืองชื่อสังกัฏฐะ อยูแลวในคงระหวางทาง. เธอไดยินเสียงขับ
ของหญิงคนหนึ่ง ผูออกจากบานนั้นแลว ขับพลางเที่ยวเก็บฟนพลาง
อยูในปา ถือนิมิตในเสียงแลว.
จริงอยู ไมมีเสียงอื่น ชื่อวาสามารถแผไปทั่วสรีระของบุรุษทั้งหลาย
ตั้งอยู เหมือนเสียงหญิง, เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย เราไมเห็นเสียงอื่นแมสักอยาง อันจะยึดจิตของบุรุษตั้งอยู
เหมือนเสียงหญิง นะภิกษุทั้งหลาย."
สามเณรถือนิมิตในเสียงนั้นแลว
ปลอยปลายไมเทาเสียแลว
กลาววา "ทานขอรับ ขอทานรออยูกอน, กิจของกระผมมี" ดังนี้แลว
ไปสูสํานักของหญิงนั้น. นางเห็นเธอแลวไดหยุดนิ่ง. เธอถึงศีลวิบัติกับ
นางแลว. พระเถระคิดวา "เราไดยินเสียงขับอันหนึ่งแลวเดี๋ยวนี้เอง,
ก็แล เสียงนั้นคงเปนเสียงหญิง ถึงสามเณรก็ชักชาอยู, เธอจักถึงศีลวิบัติ
เสียแนแลว." ฝายสามเณรนั้น ทํากิจของตนสําเร็จแลวมาพูดวา "เรา
ทั้งหลายไปกันเถิด ขอรับ.
ขณะนั้น พระเถระถามเธอวา "สามเณร เธอกลายเปนคนชั่วเสีย
แลวหรือ ? เธอนิ่งเสีย แมพระเถระถามซ้ําก็ไมพูดอะไร ๆ.

พระเถระไมยอมใหสามเณรคบ
ลําดับนั้น พระเถระกลาวกะเธอวา " ธุระดวยการที่คนชั่วเชน
เธอจับปลายไมเทาของเรา ไมตองมี." เธอถึงซึ่งความสังเวชแลว
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เปลื้องผากาสายะเสียแลว นุงหมอยางคฤหัสถพูดวา "ทานผูเจริญ เมื่อกอน
กระผมเปนสามเณร แตเดี๋ยวนี้กระผมกลับเปนคฤหัสถแลว. อนึ่ง กระผม
เมื่อบวชก็ไมไดบวชดวยศรัทธา บวชเพราะกลัวแตอันตรายในหนทาง
ขอทานมาไปดวยกันเถิด."
พระเถระพูดวา " ผูมีอายุ คฤหัสถชั่วก็ดี สมณะชั่วก็ดี ก็ชั่ว
ทั้งนั้น; เธอแมตั้งอยูในความเปนสมณะแลว ไมอาจเพื่อทําคุณเพียงแต
ศีลใหบริบูรณ เปนคฤหัสถ จักทําความดีงามชื่ออะไรได, ธุระดวยการ
ที่คนชั่วเชนเธอจับปลายไมเทาของเรา ไมตองมี."
นายปาลิตะตอบวา "ทานผูเจริญ หนทางมีอมนุษยชุมและทาน
ก็เสียจักษุ จักอยูในที่นี้อยางไรได."
ลําดับนั้น พระเถระ กลาวกะเขาวา "ผูมีอายุ เธออยาไดคิด
อยางนั้นเลย, เราจะนอนตายอยู ณ ทีน่ ้กี ็ดี จะนอนพลิกกลับไปกลับมา
ณ ที่นี้ก็ดี ขึน้ ชื่อวาการไปกับเธอยอมไมมี" (ครั้นวาอยางนี้แลว) ได
กลาวคาถาเหลานี้วา
"เอาเถิด, เราเปนผูมีจักษุอันเสียแลว มาสูทาง
ไกลอันกันดาร นอนอยู (ก็ชาง) จะไมไป,
เพราะความเปนสหายในชนพาลยอมไมม.ี เอาเถิด
เราเปนผูมีจักษุเสียแลว มาสูทางไกลอันกันดาร
จักตายเสีย จักไมไป, เพราะความเปนสหายใน
ชนพาลยอมไมม.ี "
นายปาลิตะ ไดยินคํานั้นแลว เกิดความสังเวช นึกวา "เราทํา
กรรมหนัก เปนไปโดยดวน ไมสมควรหนอ" ดังนี้แลว กอดแขน
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คร่ําครวญ แลนเขาราวปา ไดหลีกไป ดวยประการนั้นแล.

อาสนะทาวสักกะรอน
ดวยเดชแหงศีลแมของพระเถระ (ในขณะนั้น) บัณฑุกมั พลสิลาอาสน ของทาวสักกเทวราช ยาว ๖๐ โยชน กวาง ๕๐ โยชน
หนา ๑๕ โยชน มีสีดุจดอกชัยพฤกษ มีปกติยุบลงในเวลาประทับนั่งและ
ฟูขึ้นในเวลาเสด็จลุกขึ้น แสดงอาการรอนแลว.
ทาวสักกเทวราช ทรงดําริวา "ใครหนอแล ใครจะยังเราให
เคลื่อนจากสถาน" ดังนี้แลว ทรงเล็งลงมา ไดทอดพระเนตรเห็น
พระเถระดวยทิพยจักษุ.
เหตุนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลาย จึงกลาววา
"ทาวสหัสเนตร ผูเปนเจาแหงเทวดา สองทิพยจักษุ (ทรงทราบวา) พระปาลเถระองคนี้ ติเตียน
คนบาป ชําระเครื่องเลี้ยงชีพใหบริสุทธิ์แลว, ทาว
สหัสเนตร ผูเปนเจาแหงเทวดา สองทิพยจักษุ
(ทรงทราบวา) พระปาลเถระ องคนี้หนักในธรรม
ยินดีในศาสนา นัง่ อยูแลว."
ขณะนั้น ทาวเธอไดทรงพระดําริวา "ถาเราจักไมไปสูสํานักของ
พระผูเปนเจา ผูติเตียนคนบาป หนักในธรรม เห็นปานนั้น, ศีรษะของ
เราพึงแตก ๗ เสียง; เราจักไปสูสํานักของทาน," (ครั้นทรงพระดําริ
ฉะนี้แลว ก็เสด็จไป).
๑

๑. แผนศิลาทีป่ ระทับ มีสีดุจผาขนสัตวเหลือง.
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เหตุนั้น (พระโบราณาจารยทั้งหลาย จึงกลาววา)
" ทาวสหัสเนตร ผูเปนเจาแหงเทวดา ทรงสิริ
ของเทวราช เสด็จมาโดยขณะนั้นแลว เขาไปใกล
พระจักขุปาลเถระแลว."
ก็แลครั้นเสด็จเขาไปใกลแลว ไดทรงทําเสียงฝพระบาทในที่ใกลพระเถระ.
ขณะนั้น พระเถระถามทาวเธอวา "นั่นใคร ?"
เทวราชตรัสตอบวา "ขาพเจาคนเดินทาง เจาขา."
ถ. ทานจะไปไหน อุบาสก.
ท. เมืองสาวัตถี เจาขา.
ถ. ไปเถิด ทานผูมีอายุ.
ท. ก็พระผูเปนเจาเลา เจาขา จักไปไหน ?
ถ. ถึงเราก็จักไปในที่นั้นเหมือนกัน.
ท. ถาอยางนั้น เราทั้งหลายไปดวยกันเถิด เจาขา.
ถ. เราเปนคนทุพพลภาพ, ความเนิ่นชาจักมีแกทานผูไปอยูกับเรา.
ท. กิจรีบของขาพเจาไมมี ถึงขาพเจาไปอยูกับพระผูเปนเจาจักได
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ สักประการหนึ่ง เราทั้งหลายไปดวยกันเถอะเจาขา.
พระเถระคิดวา "นั่นจักเปนสัตบุรุษ" จึงกลาววา "ถาอยางนั้น
จับปลายไมเทาเขาเถิด อุบาสก."

ทาวสักกเทวราช พาพระเถระไปถึงพระเชตวัน
ทาวสักกเทวราช ทรงทําอยางนั้นแลว ยอพื้นปฐพีใหถึงพระเชตวันในเพลาเย็น.
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พระเถระไดฟงเสียงเครื่องประโคมมีสังขและบัณเฑาะวเปนตนแลว
ถามวา "นั่น เสียงที่ไหน ?"
ท. ในเมืองสาวัตถี เจาขา.
ถ. ในเวลาไป เราไปโดยกาลชานานแลว.
ท. ขาพเจารูทางตรง เจาขา.
ในขณะนั้น พระเถระกําหนดไดวา "ผูนมี้ ิใชมนุษย จักเปน
เทวดา."
(เหตุนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลาย จึงกลาววา)
" ทาวสหัสเนตร ผูเปนเจาแหงเทวดา ทรงสิริ
ของเทวราช ยนทางนั้น พลันเสด็จมาถึงเมือง
สาวัตถีแลว."
ทาวเธอนําพระเถระไปสูบรรณศาลา ที่กฎุ มพีผูนองชายทําเพื่อ
ประโยชนแกพระเถระนั้นเทียว นิมนตใหนั่งเหนือแผนกระดานแลวจําแลง
เปนสหายที่รักไปสูสํานักของกุฎมพีจุลปาละ ตรัสรองเรียกวา "แนะ
ปาละผูสหาย."
กุฎมพีจุลปาละรองถามวา "อะไร ? สหาย."
ท. ทานรูความที่พระเถระมาแลวหรือ ?
จ. ขาพเจายังไมรู, ก็พระเถระมาแลวหรือ ?
เทวราช ตรัสวา "เออ สหาย ขาพเจาไปวิหาร เห็นพระเถระ
นั่งในบรรณศาลาที่ทานทํา มาแลวเดี๋ยวนี้เอง" ดังนี้แลว เสด็จ
หลีกไป.
ฝายกุฎมพีไปถึงวิหาร เห็นพระเถระแลว รองไหกลิ้งเกลือกอยูที่
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บาทมูล กลาววา "ทานผูเจริญเจาขา ขาพเจาเห็นเหตุนี้แลวจึงไมยอม
ใหทานบวช" ดังนี้เปนตนแลว ทําเด็กทาส ๒ คนใหเปนไทใหบวช
ในสํานักของพระเถระแลว สั่งวา "ทานทั้งหลาย จงนําเอาของฉันมี
ขาวตมและขาวสวยเปนตน มาจากภายในบานอุปฏสากพระเถระ" ดังนี้
แลว มอบใหแลว. สามเณรทั้งหลาย ก็ทําวัตรปฏิบัติอุปฏฐากพระเถระ
แลว.
ภายหลังวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผูอยูในทิศ (ผูอยูที่อื่น) มาสู
พระเชตวัน ดวยหวังวา " จักเฝาพระศาสดา" ถวายบังคมพระศาสดา
เยี่ยมพระอสีติมหาเถระแลว เที่ยวจาริกอยูในวิหาร ถึงที่อยูของพระจักขุปาสเถระแลว มีหนาตรงตอที่นั้นในเวลาเย็น ดวยหวังวา "จักดูแม
ที่นี้."
ในขณะนั้น มหาเมฆตั้งขึ้นแลว. พวกเธอคิดวา "เดี๋ยวนี้เย็น
แลว, และเมฆก็ตั้งขึ้นแลว, เราจักมาดูแตเชาเทียว" ดังนี้แลวกลับไป.
ฝนตกในปฐมยาม หยุดในมัชฌิมยาม. พระเถระเปนผู (เคย) ปรารภ
ความเพียร เดินจงกรมเปนอาจิณ; เหตุฉะนั้น จึงลงสูที่จงกรมแลวใน
ปจฉิมยาม. แลในกาลนัน้ ตัวแมลงคอมทอง (หรือแมลงเมา) เปน
อันมาก ตั้งขึ้นแลว บนพืน้ ที่ฝนตกใหม. ตัวเหลานั้น เมื่อพระเถระ
จงกรมอยู ไดวิบัติ (ตาย) โดยมาก.
พวกอันเตวาสิก ยังไมทันกวาดที่จงกรมของพระเถระแตเชา. ฝาย
พวกภิกษุนอกนี้ มาดวยหวังวา " จักดูที่อยูของพระเถระ" เห็นสัตว
ทั้งหลายในที่จงกรมแลว ถามวา "ใครจงกรมในที่นี้." พวกอันเตวาสิก
ของพระเถระตอบวา " อุปชฌายของพวกกระผมขอรับ." เธอทั้งหลาย
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ติเตียนวา "ทานทั้งหลายดูกรรมของสมณะเถิด ในกาลมีจักษุทานนอน
หลับเสีย ไมทําอะไร, ในกาลมีจักษุวิกลเดี๋ยวนี้ไวตัววา 'จงกรม' ทํา
สัตวมีประมาณถึงเทานี้ใหตายแลว ทานคิดวา ' จักทําประโยชน' กลับ
ทําการหาประโยชนมิได."
พวกเธอไปกราบทูลพระตถาคตแลวในขณะนั้นวา "พระเจาขา
พระจักขุปาลเถระ ไวตัววา 'จงกรม' ทําสัตวมีชีวิตเปนอันมากใหตาย
แลว."
พระศาสดาตรัสถามวา "ทานทั้งหลายเห็นเธอกําลังทําสัตวมีชีวิต
เปนอันมากใหตายแลวหรือ ?"
ภิกษุเหลานั้น กราบทูลวา "ไมไดเห็น พระเจาขา."
ศ. ทานทั้งหลายไมเห็นเธอ (ทําดังนั้น) ฉันใดแล ถึงเธอก็ไม
เห็นสัตวมีชีวิตเหลานั้น ฉันนั้น. ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อวาเจตนาเปนเหตุ
ใหตาย ของพระขีณาสพทั้งหลาย (คือบุคคลผูมีอาสวะสิ้นแลว) มิไดมี.
ภ. พระเจาขา เมื่ออุปนิสัยแหงพระอรหัตมีอยู เหตุไฉนทานจึง
กลายเปนคนมีจักษุมืดแลว.
ศ. ดวยอํานาจกรรมอันตนทําไวแลว ภิกษุทั้งหลาย.
ภ. ก็ทานไดทํากรรมอะไรไวแลว พระเจาขา.

บุรพกรรมของพระจักขุปาลเถระ
พระศาสดาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้น ทานทัง้ หลาย
จงฟง" ดังนี้แลว (ตรัสเลาเรื่องวา)
ในอดีตกาล ครั้งพระเจาพาราณสี ดํารงราชยอยูในกรุงพาราณสี
หมอผูหนึ่งเที่ยวทําเวชกรรมอยูในบานและนิคม เห็นหญิงทุรพลดวยจักษุ
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คนหนึ่ง จึงถามวา "ความไมผาสุกของทานเปนอยางไร ?
หญิงนั้นตอบวา "ขาพเจาไมแลเห็นดวยดวงตาก."
หมอกลาววา "ขาพเจาจักทํายาใหแกทาน"
ญ. ทําเถิด นาย.
ม. ทานจักใหอะไรแกขาพเจา ?
ญ. ถาทานอาจจะทําดวงตาของขาพเจาใหกลับเปนปกติได,
ขาพเจากับบุตรและธิดา จักยอมเปนทาสีของทาน.
ม. รับวา "ดีละ" ดังนี้แลว ประกอบยาใหแลว. ดวงตากลับ
เปนปกติ ดวยยาขนานเดียวเทานั้น.
หญิงนั้นคิดแลววา "เราไดปฏิญญาแกหมอนั้นไววา 'จักพรอม
ดวยบุตรธิดา ยอมเปนทาสีของเขา ' ก็แตเขาจักไมเรียกเราดวยวาจา
อันออนหวาน เราจักลวงเขา." นางอันหมอมาแลว ถามวา " เปน
อยางไร ? นางผูเจริญ " ตอบวา "เมื่อกอน ดวงตาของขาพเจา
ปวดนอย เดี๋ยวนี้ปวดมากเหลือเกิน." หมอคิดวา "หญิงนี้ประสงค
ลวงเราแลวไมใหอะไร ความตองการของเราดวยคาจางที่หญิงนี้ใหแกเรา
มิไดมี, เราจักทําเขาใหจักษุมืดเสียเดี๋ยวนี้" แลวไปถึงเรือนบอกความ
นั้นแกภรรยา. นางไดนิ่งเสีย. หมอนั้นประกอบยาขนานหนึ่งแลวไปสู
สํานักหญิงนั้น บอกใหหยอดวา "นางผูเจริญ ขอทานจงหยอดยาขนาน
นี้." ดวงตาทั้งสองขาง ไดดับวูบแลวเหมือนเปลวไฟ. หมอนั้นได
(มาเกิด) เปนจักขุปาลภิกษุแลว.
พระศาสดาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย กรรมที่บตุ รของเราทําแลวใน
กาลนั้น ติดตามเธอไปขางหลัง ๆ. จริงอยู ขึ้นชื่อวา บาปกรรมนี้
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ยอมตามผูทําไป เหมือนลออันหมุนตามรอยเทาโคพลิพัท (คือโคที่เขา
เทียมเกวียนบรรทุกสินคา) ตัวเข็นธุระไปอยู" ครั้นตรัสเรือ่ งนี้แลว
พระองคผูเปนพระธรรมราชา ไดตรัสพระคาถานี้สืบอนุสนธิ ดุจประทับ
พระราชสาสน ซึ่งมีดินประจําไวแลว ดวยพระราชลัญจกรวา
๑. มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏา มโนมยา
มนสา เจ ปทุฏเน ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต น ทุกฺขมเนฺวติ จกฺกว วหโต ปท.
"ธรรมทั้งหลาย มีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ
สําเร็จแลวดวยใจ, ถาบุคคลมีใจราย พูดอยูก็ดี
ทําอยูก็ดี, ทุกขยอมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น
ดุจลอหมุนไปตามรอยเทาโค ผูนําแอกไปอยูฉะนั้น."

แกอรรถ
จิตที่เปนไปในภูมิ ๔ แมทั้งหมด ตางโดยจิตมีกามาวจรกุศลจิต
เปนตน ชื่อวา "มโน" ในพระคาถานั้น. ถึงอยางนั้น ในบทนี้
เมื่อนิยม กะ กําหนดลง ดวยอํานาจจิตที่เกิดขึ้นแกหมอนั้นในคราวนั้น
ยอมไดจําเพาะจิต ที่เปนไปกับดวยโทมนัส ประกอบดวยปฏิฆะ(อยางเดียว).
บทวา ปุพฺพงฺคมา คือ ชื่อวา มาตามพรอมดวยจิตนั้น อันเปน
หัวหนาไปกอน.
บทวา ธมฺมา คือ ชื่อวา ธรรมเปน ๔ อยาง ดวยอํานาจ
คุณธรรม เทศนาธรรม ปริยัติธรรม และนิสสัตตนิชชีวธรรม. ในธรรม
๔ ประการนัน้ ธรรมศัพทนี้ในคําวา
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"ธรรมและอธรรม ๒ ประการ ใหผลเหมือนกัน
หามิได อธรรมยอมนําไปสูนรก ธรรมยอม
ใหถึงสุคติ."
ดังนี้ ชื่อวาคุณธรรม (แปลวาธรรมคือคุณ). ธรรมศัพทนี้ ใน
คําวา "ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมงามในเบื้องตน แกทานทั้งหลาย"
ดังนี้เปนตน ชื่อวาเทศนาธรรม (แปลวาธรรมคือเทศนา ). ธรรมศัพท
นี้ ในคําวา "ภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กุลบุตรบางจําพวกในโลกนี้ ยอม
เรียนธรรม คือสุตตะ เคยยะ" ดังนี้เปนตน ชื่อวา ปริยตั ิธรรม
(แปลวาธรรมคือปริยัติ). ธรรมศัพทนี้ ในคําวา "ก็สมัยนั้นแล
ธรรมทั้งหลายยอมมี ขันธทั้งหลายยอมมี" ดังนี้ เปนตน ชื่อวา
นิสสัตตธรรม (แปลวาธรรมคือสภาพที่มิใชสัตว) นัยแมในบทวา
"นิชชีวธรรม" (ซึ่งแปลวาธรรมคือสภาพมิใชชีวิต) ก็ดุจเดียวกัน.
ในธรรม ๔ ประการนั้น นิสสัตตธรรมหรือนิชชีวธรรม พระศาสดาทรง
ประสงคแลวในที่นี้. นิสสัตตธรรมหรือนิชชีวธรรมนั้น โดยความก็
อรูปขันธ ๓ ประการ คือ "เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ."
เหตุวาอรูปขันธ ๓ ประการนั่น ชื่อวามีใจเปนหัวหนาของอรูปขันธ ๓
ประการนั่น.
มีคําถามวา "ก็ใจ มีวัตถุเดียวกัน มีอารมณเดียวกัน เกิดใน
ขณะเดียวกัน พรอมกับธรรมเหลานั้น ไมกอนไมหลังกวากัน ชื่อวา
เปนหัวหนาของธรรมเหลานั้นอยางไร ?"
มีคําแกวา " ใจ ไดชื่อวาเปนหัวหนาของธรรมเหลานั้น ดวย
อรรถวา เปนปจจัยเครื่องยังธรรมใหเกิดขึ้น. เหมือนอยางวา เมื่อพวก
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โจรเปนอันมาก ทําโจรกรรมมีปลนบานเปนตนอยูดวยกัน เมื่อมีใคร
ถามวา "ใครเปนหัวหนาของพวกมัน ?" ผูใดเปนปจจัยของพวกมัน คือ
อาศัยผูใดจึงทํากรรมนั้นได ผูนั้นชื่อทัตตะก็ตาม ชื่อมัตตะก็ตาม เขา
เรียกวาหัวหนาของมัน ฉันใด; คําอุปไมยซึ่งเปนเครื่องใหอรรถถึงพรอม
นี้ บัณฑิตพุงรูแจง ฉันนั้น. ใจชื่อวาเปนหัวหนาของธรรมทั้งหลายนั่น
ดวยอรรถวา เปนปจจัยเครื่องยังธรรมใหเกิดขึ้นฉะนี้ เหตุนั้น ธรรม
ทั้งหลายนั่น จึงชื่อวามีใจเปนหัวหนา, เพราะเมื่อใจไมเกิดขึ้น ธรรม
เหลานั้นยอมไมสามารถจะเกิดขึ้นได. ฝายใจ ถึงเจตสิกธรรมบางเหลา
แมไมเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นไดแท. อนึ่ง ใจชื่อวาเปนใหญของธรรม
ทั้งหลายนั่น ดวยอํานาจเปนอธิบดี เหตุนั้น ธรรมทั้งหลายนั่นจึงชื่อวา
มีใจเปนใหญ. เหมืออยางวา ชนทั้งหลายมีโจรผูเปนหัวโจกเปนตน
ผูเปนอธิบดี ไดชื่อวาเปนใหญของชนทั้งหลายมีโจรเปนตน ฉันใด,
ใจผูเปนอธิบดี ไดชื่อวาเปนใหญของธรรมเหลานั้น ฉันนั้น, เหตุนั้น
ธรรมเหลานั้น จึงชื่อวามีใจเปนใหญ. อนึ่ง สิง่ ทั้งหลายนั้น ๆ เสร็จ
แลวดวยวัตถุมีไมเปนตน ก็ชื่อวาของสําเร็จแลวดวยไมเปนตน ฉันใด.
แมธรรมทั้งหลายนั่น ไดชื่อวาสําเร็จแลวดวยใจ เพราะเสร็จมาแตใจ
ฉันนั้น.
บทวา ปทุฏเน คือ อันโทษมีอภิชฌาเปนตนซึ่งจรมาประทุษรายแลว. จริงอยู ใจปกติชื่อวาภวังคจิต, ภวังคจิตนั้นไมตองโทษ
ประทุษรายแลว. เหมือนอยางวา นาใสเศราหมองแลว เพราะสีท้งั หลาย
มีสีเขียวเปนตนซึ่งจรมา (กลับ ) เปนน้ําตางโดยประเภทมีน้ําเขียว
เปนตน จะชื่อวาน้ําใหมก็มิใช จะชื่อวาน้ําใสตามเดิมนั่นแลก็มใิ ช ฉันใด,
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ภวังคจิตแมนั้น อันโทษมีอภิชฌาเปนตน ที่จรมาประทุษรายแลว จะชื่อ
วาจิตใหมก็มิใช จะชื่อวาภวังคจิตตามเดิมนั่นแลก็มิใช ฉันนั้น, เหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผอง แตมัน
เศราหมองแลว เหตุอุปกิเลสทั้งหลายซึ่งจรมาแล" ดังนี้. ถาบุคคลมี
ใจรายแลวอยางนี้.
บาทพระคาถาวา ภาสติ วา กโรติ วา คือ เมื่อเขาพูด ยอมพูด
เฉพาะแตวจีทุจริต ๔ อยาง, เมื่อทํา ยอมทํา เฉพาะแตกายทุจริต ๓
อยาง, เมื่อไมพูด เมื่อไมทํา เพราะความที่ตัวเปนผูมีใจอันโทษมีอภิชฌา
เปนตนประทุษรายแลวนั้น ยอมทํามโนทุจริต ๓ อยางใหเต็ม. อกุศลกรรมบถ ๑๐ อยางของเขา ยอมถึงความเต็มที่ ดวยประการอยางนี้.
บาทพระคาถาวา ตโต น ทุกขฺ มเนฺวติ ความวา ทุกขยอมตาม
บุคคลนั้นไป เพราะทุจริต ๓ อยางนั้น คือวา ทุกขที่เปนผลทั้งเปนไป
ในกาย ทั้งเปนไปในจิต โดยบรรยายนี้วา ทุกขมกี ายเปนที่ตั้งบาง ทุกข
มีจิตนอกนี้เปนที่ตั้งบาง ยอมไปตามอัตภาพนั้น ผูไปอยูในอบาย ๔
ก็ดี ในหมูมนุษยก็ดี เพราะอานุภาพแหงทุจริต.
มีคําถามวา "ทุกขยอ มติดตามบุคคลนั้นเหมือนอะไร ?"
มีคําแกวา เหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาของโคพลิพัทตัวเข็นไป
อยู, อธิบายวา "เหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาของโคพลิพัทอันเขาเทียม
ไวที่แอก นําแอกไปอยู. เหมือนอยางวา มันลากไปวันหนึ่งก็ดี สองวัน
ก็ดี สิบวันก็ดี กึ่งเดือนก็ดี ยอมไมอาจใหลอหมุนกลับ คือ ไมอาจ
ละลอไปได, โดยที่แทเมือ่ มันกาวไปขางหนา แอกก็เบียดคอ (ของมัน)
เมื่อมันถอยหลังลอก็ขูดเนื้อที่ขา, ลอเบียดเบียนดวยเหตุ ๒ ประการนี้
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หมุนตามรอยเทาของมันไป ฉันใด, ทุกขทั้งที่เปนไปทางกาย ทั้งที่เปน
ไปทางจิต อันมีทุจริตเปนมูล ยอมติดตามบุคคลผูมีใจรายแลว ทําทุจริต
๓ ประการใหเต็มที่ตั้งอยู ในที่เขาไปแลวนั้น ๆ มีนรกเปนตน ฉันนั้นแล.
ในกาลจบคาถา ภิกษุสามพันรูป ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวย
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย เทศนาไดเปนกถามีประโยชนมีผลแมแกบริษัทผู
ประชุมกันแลว ดังนี้แลว
เรือ่ งพระจักขุปาลเถระ จบ.
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๒. เรื่องมัฏฐกุณฑลี [๒]
ขอความเบื้องตน
ฝายพระคาถาที่สองวา "มโนปุพฺพงฺคมา" เปนตน พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภมัฏฐกุณฑลีมาณพ ภาษิตแลว ในกรุงสาวัตถี
นั่นแล.

พราหมณทําตุมหูใหบตุ ร
ดังไดสดับมา ในกรุงสาวัตถี ไดมีพราหมณคนหนึ่ง ชื่อ อทินนปุพพกะ. เขาไมเคยใหสิ่งของอะไร ๆ แกใคร ๆ. เพราะฉะนั้นประชุมชน
จึงไดตั้งชื่อวา "อทินนปุพพกะ ." เขาไดมีบุตรคนเดียวเปนที่รักใคร
พอใจ. ภายหลัง เขาอยากจะทําเครื่องประดับใหบุตร คิดวา "ถาเราจัก
จางชางทอง ก็จะตองใหคาบําเหน็จ " ดังนี้แลวจึงแผทองคํา ทําให
เปนตุมหูเกลี้ยง ๆ เสร็จแลว ไดให (แกบุตรของตน). เพราะฉะนั้น
บุตรของเขาจึงไดปรากฏโดยชื่อวา "มัฏฐกุณฑลี."
๑

รักษาบุตรเองเพราะกลัวเสียขวัญขาว
ในเวลาเมื่อบุตรนั้นอายุได ๑๖ ป เกิดเปนโรคผอมเหลือง. มารดา
แลดูบุตรแลว จึงพูดกะพราหมณ (ผูสามี) วา " พราหมณ โรคเกิด
ขึ้นแลวแกบุตรของทาน, ขอทานจงหาหมอมารักษาเขาเสียเถิด."
พราหมณตอบวา "นางผูเจริญ ถาเราจะหาหมอมา, เราจะตอง
๑. ผูไมเคยใหอะไรแกใคร.
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ใหขวัญ ขาวเขา หลอนชางไมมองดูความเปลืองทรัพยของเรา (บาง)."
นางพราหมณีถามวา "เมื่อเปนอยางนี้ ทานจะทําอยางไรเลา ?
พราหมณ. "
พราหมณตอบวา "ทรัพยของเราจะไมขาดไปไดอยางใด เราจะ
ทําอยางนั้น."
พราหมณนั้นไปยังสํานักพวกหมอแลว ถามวา "พวกทานวางเอา
ขนานไหน ? แกคนที่เปนโรคชนิดโนน."
ลําดับนั้น พวกหมอก็บอกยาเกล็ดที่เขาเปลือกไมเปนตนแกเขา.
เขา (ไป) เอารากไมเปนตนที่พวกหมอบบอกใหนั้นมาแลว ทําเอาให
แกบุตร. เมื่อพราหมณทําอยูเชนนั้นนั่นแล, โรคได (กําเริบ) กลาแลว
(จน) เขาถึงความไมมีใครที่จะเยียวยาได. พราหมณรูวาบุตรทุพพลภาพ
แลว จึงหาหมอมาคนหนึ่ง. หมอนั้น (มา) ตรวจดูแลว จึงพูด
(เลี่ยง) วา "ขาพเจามีกิจอยูอยางหนึ่ง ทานจงหาหมออื่นมาใหรักษา
เถิด" ดังนี้แลว บอกเลิกกับพราหมณนั้นแลวก็ลาไป.
๑

ใหบุตรนอนที่ระเบียงเพราะกลัวเห็นสมบัติ
พราหมณรูเวลาวาบุตรจวนจะตายแลวคิดวา "เหลาชนที่มาแลว ๆ
เพื่อประโยชนจะเยี่ยมเยียนบุตรนี้ จักเห็นทรัพยสมบัติภายในเรือน เรา
จะเอาเขาไวขางนอก" ดังนี้แลว จึงนําเอาบุตรออกมาใหนอนที่ระเบียง
เรือนขางนอก.

พระพุทธเจาเล็งเห็นอุปนิสัยของมัฏฐกุณฑลี
ในเวลากําลังปจจุสมัย (คือเวลาจวนสวาง) วันนั้น พระผูมี๑. ภตฺตเวตน คาจางและรางวัล.
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พระภาคเจา เสด็จออกจากพระมหากรุณาสมาบัติ ทรงเล็งดูโลกดวย
พุทธจักษุ เพื่อทอดพระเนตรเหลาสัตวผูเปนเผาพันธุอันพระองคพอ
แนะนําได ซึ่งมีกุศลอันหนาแนนแลว มีความปรารถนา ซึ่งไดทําไว
แลวในพระพุทธเจาแตปางกอนทั้งหลาย ไดทรงแผตาขายคือพระญาณไป
ในหมื่นจักรวาล. มัฏฐกุณฑลีมาณพปรากฏแลว ณ ภายในตาขายคือ
พระญาณนั้น โดยอาการอันนอนที่ระเบียงขางนอกอยางนั้น.
พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเขาแลว ทรงทราบวา พราหมณ
ผูบิดานําเขาออกจากภายในเรือนแลว ใหนอนในที่นั้น ทรงดําริวา
"จะมีประโยชนบางหรือไมหนอ ดวยปจจัยที่เราไปในที่นั้น" กําลังทรง
รําพึง (อยู) ไดทรงเห็นเหตุนี้วา "มาณพนี้ จักทําจิตใหเลื่อมใสใน
เรา ทํากาละแลว จักเกิดในวิมานทองสูง ๓๐ โยชนในดาวดึงสเทวโลก
มีนางอัปสรเปนบริวารพันหนึ่ง. ฝายพราหมณจักทําฌาปนกิจสรีระนั้น
รองไหไปในปาชา. เทพบุตรจักมองดูอัตภาพตนสูงประมาณ ๓ คาวุต
(สามรอยเสน) ประดับดวยเครื่องอลังการ หนัก ๖๐ เลมเกวียน มี
นางอัปสรเปนบริวารพันหนึ่ง คิดวา " สิริสมบัตนิ ี้ เราไดดวยกรรม
อะไรหนอ ?" ดังนี้แลว เล็งดูอยู, ก็ทราบวาไดดวยจิตเลื่อมใสในเรา
คิดวา "บิดาไมหาหมอมาใหประกอบยาใหแกเรา เพราะเกรงวาทรัพย
จะหมดไป เดี๋ยวนี้ไปปาชารองไหอยู, เราจักทําเขาใหถึงประการอัน
แปลก" ดังนี้ ดวยความขัดเคืองในบิดา จักจําแลงตัวเหมือนมัฏฐกุณฑลี
มาณพ มาทํานองรองไหอยูในที่ใกลปาชา. ทีนั้น พราหมณ จักถามเขา
วา "เจาเปนใคร ?" เขาจักตอบ ฉันเปนมัฏฐกุณฑลีมาณพ บุตรของ
๑

๑. กตาธิการาน มีอธิการอันทําไวแลว.
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ทาน."
พราหมณ. ทานไปเกิดในภพไหน ?
เทพบุตร. ในภพดาวดึงส.
เมื่อพราหมณถามวา "เพราะทํากรรมอะไร ?" เขาจักบอกวา เขา
เกิดเพราะจิตที่เลื่อมใสในเรา. พราหมณจักถามเราวา "ขึ้นชื่อวา ความ
ทําจิตใหเลื่อมใสในพระองค (เทานั้น) แลวไปเกิดในสวรรค มีหรือ ?"
ทีนั้น เราจักตอบวา "ไมมีใครอาจจะกําหนดดวยการนับไดวา มี
ประมาณเทานั้นรอย หรือเทานั้นพัน หรือเทานั้นแสน" ดังนี้แลว จัก
ภาษิตคาถาในธรรมบท. ในกาลจบคาถา ความตรัสรูธรรม จักมีแก
สัตวประมาณแปดหมื่นสี่พัน. มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร จักเปนพระโสดาบัน;
ถึงอทินนปุพพกพราหมณก็เหมือนกัน. อาศัยกุลบุตรนี้ ความบูชาธรรม
เปนอันมากจักมี ดวยประการฉะนี้, ในวันรุงขึ้น ทรงทําความปฏิบัติ
(ชําระ) พระสรีระเสร็จแลว อันภิกษุสงฆหมูใหญแวดลอมแลว เสด็จ
เขาไปสูกรุงสาวัตถี เพื่อบิณฑบาต เสด็จถึงประตูเรือนของพราหมณ
โดยลําดับ.

มัฏฐกุณฑลีทําใจใหเลื่อมใสในพระพุทธเจา
ในขณะนั้น มัฏฐกุณฑลีมาณพ กําลังนอนผินหนาไปขางในเรือน
พระศาสดาทรงทราบวาไมเห็นพระองค, จึงไดเปลงพระรัศมีในวาบหนึ่ง.
มาณพคิดวา "นี่แสงสวางอะไร?" จึงนอนพลิกกลับมา เห็นพระศาสดา
แลว คิดวา "เราอาศัยบิดาเปนอันธพาล จึงไมไดเขาไปเฝาพระพุทธเจา
เห็นปานนี้แลว ทําความขวนขวายดวยกาย หรือถวายทาน หรือฟง
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ธรรม, เดี๋ยวนี้แมแตมือสองขางของเราก็ยกไมไหว. กิจที่ควรทําอยางอื่น
ไมมี" ดังนี้แลว ไดทําใจเทานั้นใหเลื่อม
เพราะใจเลื่อมใสทํากาละไปเกิดในเทวโลก
พระศาสดาทรงพระดําริวา "พอละ ดวยการที่มาณพนี้ทําใจให
เลื่อมใส ประมาณเทานั้น" ก็เสด็จหลีกไปแลว. เมื่อพระตถาคตพอ
กําลังเสด็จลับตาไป, มาณพนั้นมีใจเลื่อมใส ทํากาละแลว เปนประดุจ
ดังวา หลับแลวกลับตื่นขึ้น ไปเกิดในวิมานทองสูงประมาณ ๓๐ โยชน
ในเทวโลก.
พราหมณคร่ําครวญถึงบุตร
ฝายพราหมณทําฌาปนกิจสรีระมาณพนั้นแลว ไดมีแตการรองให
เปนเบื้องหนา, ไปที่ปาชา ทุกวัน ๆ รองใหพลางบนพลางวา "เจาลูก
คนเดียวของพออยูที่ไหน ? เจาลูกคนเดียวของพออยูที่ไหน ?"
เทพบุตรจําแลงกายไปหาพราหมณ
(แม) เทพบุตรแลดูสมบัติของตนแลว คิดวา "สมบัตนิ ี้เราได
ดวยกรรมอะไร ?" เมื่อพิจารณาไปก็รูวา "ไดดวยใจที่เลื่อมใสใน
พระศาสดา" ดังนี้แลว จึงคิดตอไปวา "พราหมณผูนี้ ในกาลเมื่อเรา
ไมสบาย หาไดใหหมอประกอบยาไม เดี๋ยวนี้สิ ไปปาชารองใหอยู,
ควรที่เราจะทําแกใหถึงประการอันแปลก" ดังนี้แลวจึงจําแลงตัวเหมือน
มัฏฐกุณฑลีมาณพ มาแลว ไดกอดแขนยืนรองไหอยู ในที่ไมไกลปาชา.
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เทพบุตรกับพราหมณโตวาทะกัน
พราหมณเห็นเขาแลว จึงคิดวา "เรารองไหเพราะโศกถึงบุตร
กอน, ก็มาณพนั่น รองไหตองการอะไรเลา ? เราจะถามเขาดู" ดังนี้
แลว เมื่อจะถาม ไดกลาวคาถานี้วา
"ทานตกแตงแลว เหมือนมัฏฐกุณฑลี มีภาระ
คือระเบียบดอกไม มีตัวฟุงดวยจันทนเหลือง,
กอดแขนทั้งสองคร่ําครวญอยู ในกลางปาชา,
ทานเปนทุกขอะไรหรือ ?"
มาณพกลาววา
"เรือนรถ ทําดวยทองคํา ผุดผอง เกิดขึน้ แลว
แกขาพเจา, ขาพเจาหาคูลอของมันยังไมได
ขาพเจาจักยอมเสียชีวิต เพราะความทุกขนั้น."
ทีนั้น พราหมณไดพูดกะเขาวา
"พอมาณพผูเจริญ คูลอของมันนั้น จะทํา
ดวยทองคําก็ตาม ทําดวยแกวก็ตาม ทําดวย
โลหะก็ตาม ทําดวยเงินก็ตาม ทานจงบอ
ขาพเจาเถิด, ขาพเจาจะรับประกันใหทานได
คูลอ (ของมัน)."
มาณพไดฟงคํานั้น คิดวา " พราหมณผูนี้ ไมทํายาใหแกบุตร
แลว ครั้นมาเห็นเรารูปรางคลายบุตร รองไหอยู ยังพูดวา 'เราจะ
ทําลอรถซึ่งทําดวยทองคําเปนตนให, ชางเถิด เราจักแกลงแกเลน"
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ดังนี้แลว จึงกลาววา "ทานจะทําคูลอใหแกขาพเจาโตเทาไร ?" เมื่อ
พราหมณนั้นกลาววา "ทานจะตอการโตเทาไรเลา ? จึงบอกวา
"ขาพเจาตองการดวยพระจันทร และพระอาทิตยทั้งสองดวง ทานอันขาพเจาขอแลว
โปรดใหพระจันทรและพระอาทิตยทั้งสองนั้น
แกขาพเจาเถิด."
มาณพนั้นกลาวซ้ําแกเขา
"พระจันทรและพระอาทิตย สองแสงเปน
คูกัน ในวิถีทั้งสอง รถของขาพเจาทําดวย
ทองคํา ยอมงามสมกับคูลออันนัน้ ."
ลําดับนั้น พราหมณพูดกับเขาวา
"พอมาณพ ทานผูปรารถนาของที่ไมควร
ปรารถนา เปนคนเขลาแท ๆ, ขาพเจาเขาใจ
วา ทานจักตายเสียเปลา จักไมไดพระจันทร
และพระอาทิตยทั้งสองเลย."
ลําดับนั้น มาณพจึงพูดกะพราหมณนั้นวา "ก็บุคคลผูร องไห
เพื่อตองการสิ่งซึ่งปรากฏอยู เปนคนเขลา หรือวาบุคคลผูรองไหเพื่อ
ตองการสิ่งซึ่งไมปรากฏอยู เปนคนเขลาเลา ?" ดังนี้แลว จึงกลาว
เปนคาถา
"แมความไปและความมา ของพระจันทร
และพระอาทิตยก็ปรากฏอยู ธาตุคือวรรณะแหง
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พระจันทรและพระอาทิตย ก็ปรากฏอยูในวิถี
ทั้งสอง (สวน) ชนที่ทํากาละ ละไปแลว
ใครก็ไมแลเห็น, บรรดาเราทั้งสอง ผูคร่ําครวญ
อยูใ นที่นี้ ใครจะเปนคนเขลากวากัน."

พราหมณยอมจํานนแลวชมเชยเทพบุตร
พราหมณสดับคํานั้นแลว กําหนดไดวา "มาณพนี้พูดถูก" จึง
กลาววา
"พอมาณพ ทานพูดจริงทีเดียว, บรรดา
เราทั้งสอง ผูคร่ําครวญอยู (ในทีน่ ี้) ขาพเจา
เองเปนคนเขลากวา, ขาพเจาอยากไดบุตรที่ทํา
กาละแลวคืนมา เปนเหมือนทารกรองไหอยาก
ไดพระจันทร"
ดังนี้แลว เปนผูหายโศก เพราะถอยคําของมาณพนั้น, เมื่อ
จะทําความชมเชยมาณพ ไดกลาวคาถาเหลานี้วา
"ทานมาดาขาพเจาซึ่งเปน ผูรอนหนักหนา
เหมือนบุคคลดับไฟที่ติดน้ํามันดวยน้ํา, ขาพเจา
ยอมยังความกระวนกระวายทั้งปวง ใหดับได
๑

๑. สนฺต ในคาถาเทากับสมาน.
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ทานผูบรรเทาความโศกถึงบุตรของขาพเจา อัน
ความโศกครอบงําแลว ไดถอนลูกศรคือความโศก
อันเสียดหฤทัยขาพเจาออกไดหนอ ขาพเจานั้น
เปนผูมลี ูกศรอันทานถอนเสียแลว เปนผูเย็นสงบ
แลว, พอมาณพ ขาพเจาหายเศราโศก หาย
รองไห เพราะไดฟงถอยคําของทาน."

พราหมณซักถามเทพบุตร
ขณะนั้น พราหมณ เมื่อจะถามเขาวา "ทานชื่ออะไร ?" จึง
กลาววา
"ทานเปนเทวดาหรือคนธรรพ หรือวาเปน
ทาวปุรนิ ททสักกเทวราช, ทานชื่อไร ? หรือ
เปนบุตรของใคร ? อยางไร ขาพเจาจะรูจัก
ทานได ?"
ลําดับนั้น มาณพบอกแกเขาวา
"ทานเผาบุตรคนใด ในปาชาเองแลว ยอม
คร่ําครวญและรองไหถึงบุตรคนใด บุตรคนนั้น
คือขาพเจา ทํากุศลธรรมแลว ถึงความเปนเพื่อน
ของเหลาไตรทศ (เทพดา)."
พราหมณไดกลาววา
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"เมื่อทานใหทานนอยหรือมาก ในเรือนของ
ตน หรือรักษาอุโบสถกรรมเชนนัน้ อยู ขาพเจา
ไมเห็น, ทานไปเทวโลกไดเพราะกรรมอะไร ?"
มาณพไดกลาววา
"ขาพเจามีโรค เจ็บลําบาก มีการระส่ํา
ระสายอยูในเรือนของตน, ไดเห็นพระพุทธเจา
ผูปราศจากกิเลสธุลี ขามความสงสัยเสียได
เสด็จไปดี มีพระปญญาไมทราม, ขาพเจานั้น
มีใจเบิกบานแลว มีจิตเลื่อมใสแลว ไดถวาย
อัญชลีแดพระตถาคตเจา. ขาพเจาไดทํากุศลกรรมนัน้ แลว จึงไดถึงความเปนเพื่อนของเหลา
ไตรทศ (เทพดา)."
พราหมณถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ
เมื่อมาณพนั้น กําลังพูดพร่ําอยูนั่นเทียว, สรีระทั้งสิ้นของ
พราหมณก็เต็มแลวดวยปติ. เขาเมื่อจะประกาศปตินั้น จึงกลาววา
"นาอัศจรรยหนอ นาประหลาดหนอ วิบาก
ของการทําอัญชลีนี้ เปนไปไดเชนนี้ แม
ขาพเจา มีใจเบิกบานแลว มีจิตเลื่อมใสแลว
ถึงพระพุทธเจาวา เปนสรณะในวันนี้แล."
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เทพบุตรโอวาทพราหมณแลวก็หายตัวไป
ลําดับนั้น มาณพไดกลาวตอบวา
"ทานจงเปนผูมีจิตเลื่อมใสแลว ถึงพระพุทธเจา ทั้งพระธรรม ทั้งพระสงฆ วาเปน
สรณะในวันนี้แล
ทานจงเปนผูมีจิตเลื่อมใส
อยางนัน้ นั่นแล สมาทานสิกขาบท ๕ อยา
ใหขาดทําลาย, จงรีบเวนจากปาณาติบาต (การ
ฆาสัตว) จงเวนของที่เจาของยังไมใหในโลก,
จงอยาดื่มน้ําเมา, จงอยาพูดปด, และจงเปน
ผูเต็มใจดวยภรรยาของตน."
เขารับวา "ดีแลว" ไดภาษิตคาถาเหลานี้วา
"ดูกอนยักษ ทานเปนผูใครประโยชน
แกขาพเจา, ดูกอนเทพดา ทานเปนผูใครสิ่งที่
เกื้อกูลแกขาพเจา, ขาพเจาจะทํา (ตาม)
ถอยคําของทาน, ทานเปนอาจารยของขาพเจา,
ขาพเจาเขาถึงพระพุทธเจา วาเปนสรณะดวย,
ขาพเจาเขาถึงแมพระธรรม ซึ่งไมมีสิ่งอื่นยิง่ กวา
วาเปนสรณะดวย, ขาพเจาเขาถึงพระสงฆของ
พระพุทธเจาผูเปนมนุษย (พิเศษ) ดุจเทพดา
วาเปนสรณะดวย, ขาพเจาจะรีบเวนจาก
๑

๑. คํานี้ในที่อนื่ หมายถึงผูดุรา ย แตในที่นหี้ มายถึงผูอันบุคคลควรบูชา.
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ปาณาติบาต, เวนของที่เจาของยังไมใหในโลก,
ไมดื่มน้าํ เมา, ไมพูดปด, และเปนผูเต็มใจ
ดวยภรรยาของตน."
ลําดับนั้น เทพบุตรกลาวกะเขาวา "พราหมณ ทรัพยในเรือน
ของทานมีมาก, ทานจงเขาไปเฝาพระศาสดาแลวถวายทาน, จงฟงธรรม,
จงถามปญหา " ดังนี้แลว ก็อันตรธานไป ณ ที่นนั้ นั่นแล.

พราหมณถวายทานแดพระพุทธเจา
ฝายพราหมณ ไปเรือนแลวเรียกนางพราหมณีมา พูดวา "นาง
ผูเจริญ ฉันจักนิมนตพระสมณโคดมแลวทูลถามปญหา, หลอนจงทํา
สักการะ" ดังนี้แลว ไปสูวิหาร ไมถวายบังคมพระศาสดาเลย ไมทํา
ปฏิสันถาร ยืน ณ ทีค่ วรขางหนึ่งแลว กราบทูลวา " พระโคดมผูเจริญ
ของพระองคกับทั้งพระภิกษุสงฆ
จงทรงรับภัตตาหารแหงขาพระองค
เพื่อเสวยในวันนี้ ."
พระศาสดาทรงรับแลว. เขาไดทราบวา พระศาสดาทรงรับแลว
จึงมาโดยเร็ว ใชคนใหตกแตงขาทนียโภชนียาหารไวในเรือนของตน.
พระศาสดาอันหมูภิกษุสงฆแวดลอมแลว เสด็จไปสูเรือนแหงพราหมณนั้น
ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแตงไว. พราหมณอังคาสแลว (เลี้ยงแลว)
โดยเคารพ.
มหาชนประชุมกัน. ไดยินวา เมื่อพระตถาคตอันพราหมณผู
มิจฉาทิฏฐินิมนตแลว, หมูชน ๒ พวกมาประชุมกัน คือพวกชนผูเปน
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มิจฉาทิฏฐิประชุมกัน ดวยตั้งใจวา "วันนี้ พวกเราจักคอยดูพระสมณโคดมที่ถูกพราหมณเบียดเบียนอยู ดวยการถามปญหา," พวกชนผู
เปนสัมมาทิฏฐิก็ประชุมกัน ดวยตั้งใจวา "วันนี้ พวกเราจักคอยดู
พุทธวิสัย พุทธลีลา."
ลําดับนั้น พราหมณเขาไปเฝาพระตถาคตผูทรงทําภัตกิจเสร็จแลว
นั่งบนอาสนะต่ํา ไดทลู ถามปญหาวา " พระโคดมผูเจริญ มีหรือ
ขึ้นชื่อวา เหลาชนที่ไมไดถวายทานแกพระองค ไมไดบูชาพระองค ไม
ไดฟงธรรม ไมไดรักษาอุโบสถเลย ไดไปเกิดในสวรรค ดวยมาตรวา
ใจเลื่อมใสอยางเดียวเทานั้น ?"
ศ. พราหมณ เหตุใดทานมาถามเรา, ความที่ตนทําใจใหเลื่อมใส
ในเราแลวเกิดในสวรรค อันมัฏฐกุณฑลีผูบุตรของทานบอกแกทานมิใช
หรือ ?
พ. เมือ่ ไร ? พระโคดมผูเจริญ.
ศ. วันนี้ทานไปปาชาคร่ําครวญอยู. เห็นมาณพคนหนึ่ง กอด
แขนคร่ําครวญอยูในที่ไมไกลแลว ถามวา
"ทานตกแตงแลวเหมือนมัฏฐกุณฑลี มีภาระ
คือระเบียบดอกไม มีตัวฟุงดวยจันทนเหลือง"
ดังนี้เปนตน มิใชหรือ ? เมื่อจะทรงประกาศถอยคําที่ชนทั้งสองกลาวกัน
แลวไดตรัสเรื่องมัฏฐกุณฑลีทั้งหมด. เพราะฉะนั้นแลเรื่องมัฏฐกุณฑลีนั้น
จึงไดชื่อวาเปนพุทธภาษิต. ก็แล ครัน้ พระศาสดาตรัสเลาเรื่องมัฏฐกุณฑลี
นั้นแลว จึงตรัสวา "พราหมณ ใชวา จะมีแตรอยเดียวและสองรอย,
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โดยที่แท การที่จะนับเหลาสัตวซึ่งทําใจใหเลื่อมใสในเราแลวเกิดในสวรรค
ยอมไมมี." มหาชนไดเปนผูเกิดความสงสัยแลว.
ลําดับนั้น พระศาสดาทรงทราบความที่มหาชนนั้นไมสิ้นความ
สงสัย ไดทรงอธิษฐานวา " ขอมัฏฐกุณฑลีเทวบุตร จงมาพรอมดวย
วิมานทีเดียว." เธอมีอัตภาพอันประดับแลวดวยเครื่องอาภรณทิพย สูง
ประมาณ ๓ คาวุตมาแลว ลงมาจากวิมาน ถวายบังคมพระศาสดาแลว
ไดยืน ณ ทีค่ วรขางหนึ่ง.
ลําดับนั้น พระศาสดาเมื่อจะตรัสถามเธอวา "ทานทํากรรมสิ่งไร
จึงไดสมบัตินี้" ไดตรัสพระคาถาวา
"เทพดา ทานมีกายงามยิ่งนัก ยืนทําทิศ
ทั้งสิ้นใหสวาง เหมือนดาวประจํารุง, เทพ
ผูมีอานุภาพมาก เราขอถามทาน (เมื่อ) ทาน
เปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว."
เทพบุตรกราบทูลวา "พระองคผูเจริญ สมบัตินี้ขาพระองคได
แลว เพราะทําใหใหเลื่อมใสในพระองค."
ศ. สมบัตินี้ ทานไดแลว เพราะทําใจใหเลื่อมใสในเราหรือ ?
ท. พระเจาขา.
มหาชนแลดูเทพบุตรแลว ไดประกาศความยินดีวา "แนะพอ !
พุทธคุณนาอัศจรรยจริงหนอ บุตรของพราหมณ ชื่อวา อทินนปุพพกะ
ไมไดทําบุญอะไร ๆ อยางอื่น ยังใจใหเลื่อมใสพระศาสดาแลว ได
สมบัติเห็นปานนี้."
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ใจเปนใหญในกรรมทุกอยาง
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสแกพวกชนเหลานั้นวา "ในการทํา
กรรมที่เปนกุศลและอกุศล ใจเปนหัวหนา ใจเปนใหญ, เพราะวา
กรรมที่ทําดวยใจอันผองใสแลว ยอมไมละบุคคลผูไปสูเทวโลกมนุษยโลก
ดุจเงาฉะนั้น" ครั้นตรัสเรื่องนี้แลว พระองคผูเปนธรรมราชา ไดตรัส
พระคาถานี้สืบอนุสนธิ ดุจประทับพระราชสาสนซึ่งมีดินประจําไวแลว
ดวยพระราชลัญจกรวา:๒. มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏา มโนมยา
มนสา เจ ปสนฺเนส ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต น สุขมเนฺวติ ฉายาว อนุปายินี.
" ธรรมทั้งหลาย มีใจเปนหัวหนา มีใจเปน
ใหญ สําเร็จแลวดวยใจ ถาบุคคลมีใจผองใส
แลว พูดอยูก็ดี ทําอยูก็ดี ความสุขยอมไป
ตามเขา เพราะเหตุนั้น เหมือนเงาไปตามตัว
ฉะนั้น.

แกอรรถ
จิตที่เปนไปใน ๔ ภูมิ แมทั้งหมด เรียกวาใจ ในพระคาถานั้น
ก็จริง โดยไมแปลกกัน, ถึงอยางนั้น เมื่อนิยม กะ กําหนดลง ในบทนี้
ยอมไดแกจิตเปนกามาพจรกุศล ๘ ดวง; ก็เมื่อกลาวดวยสามารถวัตถุ
๑

๑. ภูมิ ๔ คือ กามาวจรภูมิ ๑ รูปาวจรภูมิ ๑ อรูปาวจรภูมิ ๑ โลกุตรภูมิ ๑.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 54

ยอมไดแกจิตประกอบดวยญาณ เปนไปกับดวยโสมนัสแมจากกามาพจร
กุศลจิต ๔ ดวงเทานั้น.
บทวา ปุพฺพงฺคมา ความวา ประกอบกับใจซึ่งเปนผูไปกอนนั้น.
ขันธ ๓ มีเวทนาเปนตน ชื่อวาธรรม. แทจริง ใจเปนหัวหนาของ
อรูปขันธทั้ง ๓ มีเวทนาขันธเปนตนนั้น โดยอรรถคือเปนปจจัยเครื่อง
ใหเกิดขึ้น เหตุนั้นขันธทั้ง ๓ ประการนั่น จึงชื่อวามีใจเปนหัวหนา.
เหมือนอยางวา เมื่อทายกเปนอันมาก กําลังทําบุญ มีถวายบาตรและ
จีวรเปนตน แกภิกษุสงฆหมูใหญก็ดี มีบูชาอันยิ่ง และฟงธรรม และ
ตามประทีป และทําสักการะดวยระเบียบดอกไมเปนตนก็ดี ดวยกัน
เมื่อมีผูกลาววา "ใครเปนหัวหนาของทายกเหลานั้น," ทายกผูใดเปน
ปจจัยของพวกเขา, คือพวกเขาอาศัยทายกผูใดจึงทําบุญเหลานั้นได,
ทายกผูนั้น ชื่อติสสะก็ตาม ชื่อปุสสะก็ตาม ประชุมชนยอมเรียกวา
"เปนหัวหนาของพวกเขา" ฉันใด, คําอุปไมยซึ่งเปนเครื่องใหเกิด
เนื้อความถึงพรอมนี้ บัณฑิตพึงทราบฉันนั้น. ใจชื่อวาเปนหัวหนาของ
ธรรมเหลานี้ ดวยอรรถวาเปนปจจัยเครื่องใหเกิดขึ้นดวยประการฉะนี้
เหตุนั้น ธรรมเหลานี้ จึงชื่อวามีใจเปนหัวหนา. แทจริง ธรรมเหลานั้น
เมื่อใจไมเกิดขึ้น ยอมไมสามารถจะเกิดขึ้นได, สวนใจ เมื่อเจตสิก
บางเหลาถึงยังไมเกิดขึ้น ก็เกิดขึ้นไดแท. และใจชื่อวาเปนใหญกวาธรรม
เหลานี้ ดวยอํานาจเปนอธิบดี เพราะฉะนั้น ธรรมเหลานี้ จึงชื่อวา
มีใจเปนใหญ. อนึ่ง สิง่ ของทั้งหลายนั้น ๆ เสร็จแลวดวยวัตถุมีทองคํา
เปนตน ก็ชอื่ วาสําเร็จแลวดวยทองคําเปนตน ฉันใด, ถึงธรรมทั้งหลาย
นั่นก็ไดชื่อวา สําเร็จแลวดวยใจ เพราะเปนของเสร็จมาแตใจ ฉันนั้น.
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บทวา ปสนฺเนน ความวา ผองใสแลว ดวยคุณทั้งหลาย มี
ความไมเพงเล็งเปนตน.
สองบทวา ภาสติ วา กโรติ วา ความวา บุคคลมีใจเห็น
ปานนี้ เมือ่ จะพูด ยอมพูดแตวจีสุจริต ๔ อยาง เมื่อจะทํา ยอมทํา
แตกายสุจริต ๓ อยาง เมื่อไมพูด เมื่อไมทํา ยอมทําแตมโนสุจริต ๓
อยางใหเต็มที่ เพราะความที่ตัวเปนผูมีใจผองใสแลว ดวยคุณทั้งหลาย
มีความไมเพงเล็งเปนตนนั้น. กุศลกรรมบถ ๑๐ ของเขายอมถึงความ
เต็มที่ ดวยประการอยางนี้.
บาทพระคาถาวา ตโต น สุขมเนฺวติ ความวา ความสุข
ยอมตามบุคคลนั้นไป เพราะสุจริต ๓ อยางนั้น. กุศลทั้ง ๓ ภูมิ
พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคแลวในที่นี้, เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึง
ทราบอธิบายวา "ความสุขที่เปนผล ซึ่งเปนไปในกายและเปนไปในจิต
(โดยบรรยายนี้) วา ' ความสุขมีกายเปนที่ตั้งบาง ความสุขมีจิตนอกนี้
เปนที่ตั้งบาง' ยอมตามไป คือวา ยอมไมละบุคคลนั้น ผูเกิดแลวใน
สุคติภพก็ดี ตั้งอยูแลวในที่เสวยสุขในสุคติก็ดี เพราะอานุภาพแหงสุจริต
ที่เปนไปในภูมิ ๓. มีคําถามสอดเขามาวา "เหมือนอะไร" แกวา
" เหมือนเงามีปกติไปตามตัว" อธิบายวา เหมือนอยางวา ธรรมดา
เงาเปนของเนื่องกับสรีระ เมื่อสรีระเดินไป มันก็เดินไป, เมื่อสรีระหยุดอยู
มันก็หยุด, เมื่อสรีระนั่ง มันก็นั่ง, ไมมีใครสามารถที่จะวากลาวกะมัน
ดวยถอยคําอันละเอียดก็ดี ดวยถอยคําอันหยาบก็ดีวา "เจาจงกลับไปเสีย
๑

๑. ภูมิ ๓ คือ กามาวจรภูมิ ๑ รูปาวจรภูมิ ๑ อรูปาวจรภูมิ ๑.
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หรือเฆี่ยนตีแลวจึงใหกลับได." ถามวา "เพราะเหตุไร ?" ตอบวา
"เพราะมันเปนของเนื่องกับสรีระ ฉันใด. ความสุขที่เปนไปในกายและ
"เพราะมันเปนของเนื่องกับสรีระ ฉันใด. ความสุขที่เปนไปในกายและ
เปนไปในจิต ตางโดยสุขมีกามาพจรสุขเปนตน มีกุศลแหงกุศลกรรมบถ
๑๐ เหลานี้ ที่บุคคลประพฤติมากแลว และประพฤติดีแลว เปนรากเหงา
ยอมไมละ (บุคคลนั้น) ในที่แหงเขาไปแลวและไปแลว เหมือนเงาไป
ตามตัว ฉันนั้นแล."
ในกาลจบคาถา ความตรัสรูธรรม ไดมแี ลวแกเหลาสัตวแปด
หมื่นสี่พัน, มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ตั้งอยูแลวในพระโสดาปตติผล,
อทินนปุพพกพราหมณ ก็เหมือนกัน. เขาไดหวานสมบัติใหญถึงเทานั้น
ลงไวในพระพุทธศาสนาแลว ดังนี้แล.
เรื่องมัฏฐกุณฑลี จบ.
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๓. เรื่องพระติสสเถระ [๓]
ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระติสสเถระ
ไดตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม" เปนตน.

พระติสสเถระเปนผูวา ยากและถือตัว
ดังไดสดับมา ทานติสสเถระนั้น เปนโอรสพระปตุจฉาของ
พระผูมีพระภาคเจา บวชในกาลเปนคนแก บริโภคลาภสักการะอันเกิด
ขึ้นแลว ในพระพุทธศาสนา มีรางกายอวนพี มีจีวรรีดเรียบรอยแลว
โดยมากนั่งอยูที่โรงฉันกลางวิหาร. ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลาย มาแลว
เพื่อประโยชนจะเฝาพระตถาคต ไปสูสํานักแหงเธอ ดวยสําคัญวา
" นี่ จักเปนพระเถระผูใหญ" ดังนี้แลว ถามถึงวัตร ถามถึงกิจควรทํา
มีนวดเทาเปนตน. เธอนิ่งเสีย.
ลําดับนั้น ภิกษุหนุมองคหนึ่งถามเธอวา "ทานมีพรรษา
เทาไร ?" เมื่อเธอตอบวา " ยังไมมีพรรษา ขาพเจาบวชแลว ใน
กาลเปนคนแก" จึงกลาววา "ทานขรัวตาผูมีอายุ ฝกไดยาก ทาน
ไมรูจักประมาณตน, ทานเห็นพระเถระผูใหญมปี ระมาณเทานี้แลว ไม
ทําวัตรแมมาตรวาสามีจิกรรม
เมื่อวัตรอันพระเถระเหลานี้ถามโดย
เอื้อเฟออยู ทานนิ่งเสีย, แมมาตรวาความรังเกียจ ก็ไมมีแกทาน"
๑

๒

๑. อาโกฏิตปฺปจฺจาโกฏิเตหิ แปลวา ทุบแลวและทุบเฉพาะแลว. ๒. แนะนํายาก.
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ดังนี้ จึงโบกมือ (เปนที่รุกราน). เธอยังขัตติยมานะใหเกิดขึ้นแลว
ถามวา "พวกทานมาสูสํานักใคร ?" เมื่ออาคันตุกภิกษุเหลานั้นตอบวา
"มาสูสํานักของพระศาสดา" จึงกลาววา " ก็พวกทานคาดขาพเจาวา
" นี่ใคร ? ' ขาพเจาจักตัดมูล ของพวกทานเสียใหได" ดังนี้แลว รองไห
เปนทุกข เสียใจ ไดไปสูสํานักของพระศาสดาแลว.
๑

พระติสสะทูลเรื่องแดพระศาสดา
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสถามเธอวา "ติสสะ เปนอะไรหนอ ?
เธอจึงเปนทุกข เสียใจ มีน้ําตาอาบหนา รองไห มาแลว." ฝายภิกษุ
เหลานั้น (คือพวกภิกษุอาคันตุกะ) คิดวา "ภิกษุนั้น คงไปทํากรรม
ขุนมัวอะไร ๆ " ดังนี้ จึงไปกับพระติสสะนั้นทีเดียว ถวายบังคมพระศาสดาแลว ไดนั่ง ณ ทีค่ วรขางหนึ่ง. พระติสสะนั้น อันพระศาสดา
ตรัสถามแลว ไดกราบทูลวา " พระองคผูเจริญ ภิกษุเหลานี้ดาขา
พระองค."
ศ. ก็เธอนั่งแลวที่ไหน ?
ต. ทีโ่ รงฉันกลางวิหาร พระเจาขา.
ศ. ภิกษุเหลานี้มา เธอไดเห็นหรือ ?
ต. เห็น พระเจาขา.
ศ. เธอไดลุกขึ้นทําการตอนรับหรือ ?
ต. ไมไดทํา พระเจาขา.
๑. ตัดความเปนสมณะ คือ ใหขาดจากสมณภาพ.
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ศ. เธอไดถามโดยเอื้อเฟอถึงการรับบริขาร ของภิกษุเหลานั้น
หรือ ?
ต. ขาพระองคไมไดถามโดยเอื้อเฟอ พระเจาขา.
ศ. เธอไดถามโดยเอื้อเฟอถึงธรรมเนียม หรือน้ําดื่มหรือ ?
ต. ขาพระองคไมไดถามโดยเอื้อเฟอ พระเจาขา.
ศ. เธอนําอาสนะมาแลว ทําการนวดเทาใหหรือ ?
ต. ไมไดทํา พระเจาขา.

พระติสสะไมยอมขมาภิกษุสงฆ
ศ. ติสสะ วัตรทั้งปวงนั่น เธอควรทําแกภิกษุผูแก. การที่
เธอไมทําวัตรทั้งปวงนั่น นั่งอยูในทามกลางวิหาร ไมสมควร, โทษ
ของเธอเองมี, เธอจงขอโทษภิกษุทั้งหลายนั่นเสีย.
ต. พระองคผูเจริญ พวกภิกษุนี้ไดดาขาพระองค, ขาพระองค
ไมยอมขอโทษเธอ.
ศ. ติสสะ เธออยาไดทําอยางนี้. โทษของเธอเองมี เธอจงขอ
โทษภิกษุเหลานั้นเสีย.
ต. พระองคผูเจริญ ขาพระองคไมยอมขอโทษภิกษุเหลานี้ .
ลําดับนั้น พระศาสดา เมื่อภิกษุทั้งหลายยกราบทูลวา "ขาแต
พระองคผูเจริญ พระติสสะนี้เปนคนวายาก" ดังนี้แลว ตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย ติสสะนี้ มิใชเปนผูวายากแตในบัดนี้เทานั้น, ถึงใน
กาลกอน ติสสะนี้ก็เปนคนวายากเหมือนกัน," เมื่อภิกษุเหลานั้น
กราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลาย ทราบความที่
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เธอเปนผูวายากแตในบัดนี้เทานั้น, เธอไดทําอะไรไวในอดีตกาล"
ดังนี้แลว จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้น ทานทั้งหลายจงฟง"
ดังนี้แลว ไดทรงนําเรื่องอดีตมา.

บุรพกรรมของพระติสสะ
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพาราณสี เสวยราชสมบัติอยูในเมือง
พาราณสี, ดาบสชื่อเทวละ อยูในหิมวันตประเทศ ๘ เดือน ใครจะ
เขาไปอาศัยพระนครอยู ๔ เดือน เพื่อตองการจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว
จึงมาจากหิมวันตประเทศ พบพวกคนเฝาประตูพระนคร จึงถามวา
"พวกบรรพชิตผูมาถึงพระนครนี้แลว ยอมพักอยูที่ไหนกัน ?" เขา
ทั้งหลายบอกวา "ที่โรงนายชางหมอ ขอรับ." เธอไปสูโรงนายชาง
หมอแลว ยืนที่ประตูกลาววา "ถาทานไมมีความหนักใจ, ขาพเจา
ขอพักอยูในโรงสักราตรีหนึ่ง." ชางหมอกลาววา "กลางคืน กิจของ
ขาพเจาที่โรงไมมี. โรงใหญ, นิมนตทานอยูตามสบายเถิด ขอรับ "
ดังนี้แลว มอบโรงถวาย.
เมื่อเธอเขาไปนั่งแลว. ดาบสแมอีกองคหนึ่ง ชื่อนารทะมาจาก
หินวันตประเทศ ไดขอพักอยูราตรีหนึ่งกะนายชางหมอ. นายชางหมอ
คิดวา "ดาบสองคมากอน พึงเปนผูอยากจะอยูดวยกันกับดาบสองคนี้
หรือไม (ก็ไมทราบ), เราจะปลีกตัวเสีย" ดังนี้แลว จึงกลาววา
" ถาทานองคเขาไปกอน จักพอใจไซร, ทานจงพักอยูตามความพอใจ
ของดาบสองคกอนเถิด ขอรับ." นารทดาบสนั้น เขาไปหาเธอแลว
กลาววา "ทานอาจารย ถาทานไมมีความหนักใจ, ผมขอพักอยูใน
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โรงนี้ราตรีหนึ่งเถิด" เมื่อเธอกลาววา "โรงใหญ, ทานจงเขาไปอยู
ที่สวนขางหนึ่งเถิด" ดังนี้แลว จึงเขาไปนั่ง ณ ที่อีกสวนหนึ่งแหงเธอผู
เขาไปกอน.

โทษของการนอนไมเปนที่
ดาบสแมทั้งสองรูป พูดปราศรัยชวนใหระลึกถึงกันแลว, ใน
เวลาจะนอน. นารทดาบสกําหนดที่นอนแหงดาบสและประตูแลวจึงนอน.
สวนเทวลดาบสนั้น เมื่อจะนอน หาไดนอนในที่ของตนไม. (ไพล)
นอนขวางที่กลางประตู. นารทดาบส เมื่อออกไปในราตรี ไดเหยียบที่
ชฎาของเธอ. เมื่อเธอกลาววา "ใครเหยียบเรา ?" นารทดาบสกลาววา
" ทานอาจารย ผมเอง."
ท. ชฎิลโกง ทานมาจากปาแลว เหยียบทีช่ ฎาของเรา.
น. ทานอาจารย ผมไมทราบวาทานนอนที่นี้ ขอทานจงอดโทษ
แกผมเถิด. เมื่อเธอกําลังบนอยูนั้นแล, ออกไปขางนอกแลว. เทวลดาบส
นอกนี้คิดวา "ดาบสรูปนี้ แมเขามาจะพึงเหยียบเรา" ดังนี้แลว
จึงไดกลับนอนหันศีรษะไปทางเทา.
ฝายนารทดาบส เมื่อจะเขาไปคิดวา "แมทีแรก เราไดผิดแลวใน
ทานอาจารย, บัดนี้ เราจะเขาไปโดยทางเทาของทาน" ดังนีแ้ ลว เมื่อ
มา ไดเหยียบที่คอแหงเธอ, เมื่อเธอกลาววา "นี่ใคร ?" จึงกลาววา
" ทานอาจารย ผมเอง" เมื่อเธอกลาววา "ชฏิลโกง ทีแรกทาน
เหยียบที่ชฎาของเราแลว เดี๋ยวนี้เหยียบที่คอเราอีก เราจักสาปทาน"
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จึงกลาววา "ทานอาจารย โทษของผมไมมี, ผมไมทราบวาทานนอน
แลวอยางนั้น. ผมเขามาดวยคิดวา ' แมทีแรกความผิดของเรามีอยู, เดี๋ยวนี้
เราจักเขาไปโดยทางเทาทาน' ดังนี้ ขอทานจงอดโทษแกผมเถิด."

ดาบสทั้งสองตางสาปกัน
ท. ชฎิลโกง เราจะสาปทาน.
น. ทานอาจารย ทานอยาทําอยางนี้เลย.
เธอมิเอื้อเฟอถอยคําของนารทดาบสนั้น ยังขืนสาปนารทดาบสนั้น
( ดวยคาถา ) วา
"พระอาทิตย มีรัศมีตั้ง ๑,๐๐๐ มีเดชตั้ง ๑๐๐
มีปกติกําจัดความมืด, พอพระอาทิตยขึ้นมาใน
เวลาเชา ขอศีรษะของทานจงแตกออก ๗ เสีย่ ง."
นารทดาบส กลาววา " ทานอาจารย โทษของผมไมมี เมื่อ
กําลังพูดอยูทีเดียว ทานไดสาปแลว. โทษของผูใดมีอยู ขอศีรษะของ
ผูนั้นจงแตก, ของผูไมมีโทษ จงอยาแตก" ดังนี้แลว ไดสาป (ดวย
คาถา) วา
" พระอาทิตย มีรัศมีตั้ง ๑,๐๐๐ มีเดชตั้ง ๑๐๐
มีปกติกําจัดความมืด, พอพระอาทิตยขึ้นมาใน
เวลาเชา ขอศีรษะของทานจงแตกออก ๗ เสีย่ ง."
และนารทดาบสนั้น มีอานุภาพใหญ ตามระลึกชาติได ๘๐ กัลป คือ
ในอดีตกาล ๔๐ กัลป ในอนาคตกาล ๔๐ กัลป. เพราะเหตุนั้นทานคิด
วา "ความสาปจักตกในเบื้องบนแหงใครหนอแล ?" ดังนี้ เมือ่ ใครครวญ
ไป ก็ทราบวา "จักตกในเบื้องบนแหงอาจารย" อาศัยความกรุณาใน
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เธอ จิ่งไดหามอรุณขึ้นดวยกําลังฤทธิ์."

ประชาชนเดือดรอนตลอดถึงพระราชา
ชาวพระนคร เมื่ออรุณไมขึ้นอยู ก็พากันไปสูประตูพระราชวัง
แลวกราบทูลพิไรวา "ขาแตสมมติเทพ เมื่อพระองคทรงครองราชสมบัติ
อยู. อรุณไมขึ้น, ขอพระองคจงทรงพระกรุณาโปรดใหอรุณขึ้น เพื่อ
ขาพระองคทั้งหลายเถิด."
พระราชา ทรงพิจารณาจริยาอนุวัตร มีกายกรรมเปนตน ของ
พระองค มิไดทรงเห็นการอันไมสมควรอะไร ๆ จึงทรงพระดําริวา "เหตุ
อะไรหนอแล ?" ดังนี้ ทรงระแวงวา "ชะรอยจะเปนความวิวาทของ
พวกบรรพชิต" ดังนี้แลว จึงตรัสถามวา "พวกบรรพชิตในพระนครนี้
มีอยูบางหรือ ?" เมื่อมีผูกราบทูลวา "เมื่อเวลาเย็นวานนี้ มีพวกบรรพชิต
มาสูโรงนายชางหมอ พระเจาขา " พระราชามีราชบุรุษถือคบนําเสด็จ
ไปที่นั้น ในทันใดนั้นเอง ทรงอภิวาทพระนารทดาบสแลว ประทับ ณ
ที่ควรขางหนึ่งตรัสถามวา
"ผูเปนเจานารทะ การงานทั้งหลายของพวก
ชมพูทวีป ยอมเปนไปไมได, โลกเกิดมืดแลว
เพราะเหตุอะไร ทานอันขาพเจาถามแลว ได
โปรดบอกเหตุนั้นแกขาพเจา."
นารทดาบส เลาเรื่องทั้งปวงถวายเสร็จแลว ถวายพระพรวา
" อาตมภาพ อันดาบสรูปนี้สาปแลวเพราะเหตุนี้, เมื่อเปนอยางนั้น
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อาตมาภาพจึงไดกลาวสาปบางวา "โทษของขาพเจาไมมี. โทษของ
ผูใดมี; ความสาปจงตกลงในเบื้องบนแหงผูนั้นแล" ก็ครั้นสาปแลว
จึงคิดวา "ความสาปจักตกในเบื้องบนแหงใดหนอแล ?" เมื่อใครครวญ
ไปก็เห็นวา "ในเวลาพระอาทิตยขึ้น ศีรษะของอาจารยจักแตกออก
๗ เสี่ยง" ดังนี้แลว อาศัยความกรุณาในทาน จึงมิใหอรุณขึ้นไป.
ร. ก็อยางไร อันตรายจะไมพึงมีแกทานเลา ขอรับ ?
น. ถาทานขอโทษอาตมภาพเสีย อันตรายก็จักไมพึงมี.
ร. ถาอยางนั้น ทานจงขอโทษเสียเถิด.
ท. ชฎิลนั่นเหยียบอาตมภาพ ที่ชฎาและที่คอ อาตมภาพไมยอม
ขอโทษชฎิลโกงนั่น.
ร. ขอทานจงขอโทษเสียเถิด ขอรับ ทานอยาทําอยางนี้.
เทวลดาบสทูลวา "อาตมภาพ ไมยอมขอโทษ" แมเมื่อพระราชา
ตรัสวา "ศีรษะของทานจักแตกออก ๗ เสี่ยง" ดังนี้ ก็ยังไมยอมขอโทษ
อยูนั่นเอง.
ลําดับนั้น พระราชาตรัสกับเธอวา "ทานจักไมยอมขอโทษตาม
ชอบใจของตนหรือ ?" ดังนี้แลว จึงรับสั่งใหราชบุรุษจับเทวลดาบสนั้น
ที่มือ ที่เทา ที่ทอง ที่คอ ใหกมลงที่บาทมูลแหงนารทดาบส.
นารทดาบสกลาววา "อาจารย เชิญทานลุกขึ้นเถิด, ขาพเจายอม
ยกโทษใหแกทาน ดังนี้แลว ถวายพระพรวา "มหาบพิตร ดาบส
รูปนี้หาไดขอโทษอาตมภาพตามใจสมัครไม, มีสระอยูในที่ไมไกลสระหนึ่ง
ขอพระองครับสั่งใหเธอยืนทูนกอนดินเหนียวบนศีรษะ แชน้ําอยูในสระ
นั้นแคคอ. พระราชารับสั่งใหทําอยางนั้นแลว. นารทดาบสเรียกเทวลดาบส

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 65

มาวา "ทานอาจารย ครั้นฤทธิ์อันผมคลายแลว. เมื่อแสงพระอาทิตย
ตั้งขึ้นอยู, ทานพึงดําลงเสียในน้ําแลว โผลขึ้นไปเสียโดยทางอื่น."
กอนดินเหนียวบนศีรษะของเทวลดาบสนั้น พอรัศมีแหงพระอาทิตยถูกเขา
เทานั้น ก็แตกออก ๗ เสี่ยง, เทวลดาบสนั้น ดําลงหนีไปที่อื่นแลว.

เวรไมระงับดวยผูกเวร
พระศาสดา ครัน้ ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย พระราชาในกาลนั้น ไดเปนอานนทแลว . เทวลดาบส
ไดเปนติสสะแลว, นารทดาบส ไดเปนเราเอง, ถึงในครั้งนั้น ติสสะ
นี้ก็เปนผูวายากอยางนี้เหมือนกัน" ดังนี้แลว รับสั่งเรียกติสสเถระมาแลว
ตรัสวา "ติสสะ ก็เมื่อภิกษุคิดอยูวา 'เราถูกผูโนนดาแลว ถูกผูโนน
ประหารแลว ถูกผูโนนชนะแลว ผูโนนไดลักสิ่งของของเราไปแลว'
ดังนี้ ชื่อวาเวรยอมไมระงับได; แตเมื่อภิกษุไมเขาไปผูกอยูอยางนั้นนั่นแล
เวรยอมระงับได,' ดังนี้แลว ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา:๓. อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม
อชินิ ม อหาสิ เม
เย จ ต อุปนยฺยนฺติ เวร เตส น สมฺมติ.
อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม
อชินิ ม อหาสิ เม
เย จ ต นูปนยฺหนฺติ เวร เตสูปสมฺมติ.
"ก็ชนเหลาใด เขาไปผูกความโกรธนั้นไววา 'ผูโนน
ไดดาเรา ผูโนนไดตีเรา ผูโนนไดชนะเรา ผูโนน
ไดลักสิง่ ของของเราแลว' เวรของชนเหลานั้น ยอมไม
ระงับได, สวนชนเหลาใดไมเขาไปผูกความโกรธนั้น
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ไววา 'ผูโนนไดดาเรา ผูโนนไดติเรา ผูโนนไดชนะ
เราผูโนนไดลักสิ่งของของเราแลว' เวรของชนเหลา
นั้นยอมระงับได."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกฺโกจฺฉิ คือ ดาแลว. บทวา
อวธิ คือ ประหารแลว . บทวา อชินิ คือ ไดชนะเราดวยการอาง
พยานโกงบาง ดวยการกลาวโตตอบถอยคําบาง ดวยการทําใหยิ่งกวาการ
ทําบาง.
บทวา อหาสิ คือ ผูโนนไดลักของคือบรรดาวัตถุทั้งหลายมีผา
เปนตน สิ่งใดสิ่งหนึ่งของเรา.
สองบทวา เย จ ต เปนตน ความวา ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง
คือ เทพดาหรือมนุษย คฤหัสถหรือบรรพชิต เขาไปผูกความโกรธนั้น
คือมีวัตถุเปนตนวา "คนโนนไดดาเรา" ดุจพวกคนขับเกวียน ขันทุบ
เกวียนดวยชะเนาะ และดุจพวกประมง พันสิ่งของมีปลาเนา เปนตน
ดวยวัตถุมีหญาคาเปนตน บอยๆ, เวรของพวกเขาเกิดขึ้นแลว คราวเดียว
ยอมไมระงับ คือวายอมไมสงบลงได.
บาทพระคาถาวา เย จ ต นูปนยฺหติ ความวา ชนเหลาใด
ไมเขาไปผูกความโกรธนั้น คือมีคําดําเปนตนเปนที่ตั้ง ดวยอํานาจการ
ไมระลึกถึงและการไมทําไวในใจบาง ดวยอํานาจการพิจารณาเห็นกรรม
อยางนี้วา "ใคร ๆ ผูหาโทษมิได แมทานคงจักดาแลวในภพกอน
คงจักประหารแลว (ในภพกอน ) คงจักเบิกพยานโกงชนะแลว (ใน
ภพกอน) สิ่งของอะไรๆ ของใครๆ ทานคงจักขมแหงชิงเอาแลว (ใน
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ภพกอน). เพราะฉะนั้น ทานแมเปนผูไมมีโทษ จึงไดผลที่ไมนา
ปรารถนา มีคําดาเปนตน" ดังนี้บาง, เวรของชนเหลานั้น แมเกิด
แลวเพราะความประมาท ยอมสงบไดดวยการไมผูก (โกรธ ) นี้ ดุจ
ไฟไมมีเธอเกิดขึ้นแลวดับไปฉะนั้นแล.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุแสนหนึ่ง ไดบรรลุอริยผลทัง้ หลายมี
โสดาปตติผลเปนตน. พระธรรมเทศนาไดเปนกถามีประโยชนแกมหาชน
แลว. พระติสสเถระ ถึงเปนคนวายาก ก็กลายเปนคนวางายแลวดังนี้แล.
เรื่องพระติสสเถระ จบ.
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๔. เรือ่ งความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี [๔]
ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภหญิงหมัน
คนใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น หิ เวเรน เวรานิ"
เปนตน.

มารดาหาภรรยาใหบตุ ร
ดังไดสดับมา บุตรกุฎมพีคนหนึ่ง เมื่อบิดาทํากาละแลว ทําการ
งานทั้งปวง ทั้งที่นา ทั้งที่บาน ดวยตนเอง ปฏิบัติมารดาอยู. ตอมา
มารดาไดบอกแกเขาวา "พอ แมจักนํานางกุมาริกามาใหเจา."
บุ. แม อยาพูดอยางนี้เลย, ฉันจักปฏิบัติแมไปจนตลอดชีวิต.
ม. พอ เจาคนเดียวทําการงานอยู ทั้งที่นาและที่บาน, เพราะ
เหตุนั้น แมจึงไมมีความสบายใจเลย, แมจักนํานางกุมาริกามาใหเจา.
เขาแมหาม (มารดา) หลายครัง้ แลวไดนิ่งเสีย. มารดานั้นออก
จากเรือน เพื่อจะไปสูตระกูลแหงหนึ่ง.
ลําดับนั้น บุตรถามมารดาวา "แมจะไปตระกูลไหน?" เมื่อ
มารดาบอกวา "จะไปตระกูลชื่อโนน " ดังนี้แลว หามการที่จะไป
ตระกูลนั้นเสียแลว บอกตระกูลที่ตนชอบใจให. มารดาไดไปตระกูลนั้น
หมั้นนางกุหาริกาไวแลว กําหนดวัน (แตงงาน) นํานางกุมาริกาคน
นั้นมา ไดทําไวในเรือนของบุตร. นางกุมาริกานั้น ไดเปนหญิงหมัน.
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ทีนั้น มารดาจึงพูดกะบุตรวา "พอ เจาใหแมนํานางกุมาริกามาตาม
ชอบใจของเจาแลว บัดนี้ นางกุมาริกานั้นเปนหมัน, ก็ธรรมดา
ตระกูลที่ไมมีบุตรยอมฉิบทาย. ประเพณียอมไมสืบเนื่องไป, เพราะฉะนั้น
แมจักนํานางกุมาริกาคนอื่นมา (ใหเจา)" แมบุตรนั้นกลาวหามอยูวา
"อยาเลย แม" ดังนี้ ก็ยังไดกลาว (อยางนั้น) บอยๆ. หญิงหมัน
ไดยินคํานี้ จึงคิดวา "ธรรมดาบุตร ยอมไมอาจฝนคํามารดาบิดา
ไปได, บัดนี้ แมผัวคิดจะนําหญิงอื่น ผูไมเปนหมันมาแลว ก็จักใชเรา
อยางทาสี, ถาอยางไรเราพึงนํานางกุมาริกาคนหนึ่งมาเสียเอง" ดังนี้แลว
จึงไปยังตระกูลแหงหนึ่ง ขอนางกุมาริกา เพื่อประโยชนแกสามี, ถูก
พวกชนในตระกูลนั้นหามวา "หลอนพูดอะไรเชนนั้น" ดังนี้แลว จึง
ออนวอนวา "ฉันเปนหมัน ตระกูลที่ไมมีบุตร ยอมฉิบทาย บุตรีของ
ทานไดบุตรแลว จักไดเปนเจาของสมบัติ, ขอทานโปรดยกบุตรีนั้นให
แกสามีของฉันเถิด" ดังนี้แลว ยังตระกูลนั้นใหยอมรับแลว จึงนํามา
ไวในเรือนของสามี.
ตอมา หญิงหมันนั้น ไดมีความปริวิตกวา "ถานางคนนี้จักได
บุตรหรือบุตรีไซร จักเปนเจาของสมบัติแตผูเดียว, ควรเราจะทํานางอยา
ใหไดทารกเลย."

เมียหลวงปรุงยาทําลายครรภเมียนอย
ลําดับนั้น หญิงหมันจึงพูดกะนางนั้นวา "ครรภตั้งขึ้นในทอง
หลอนเมื่อใด ขอใหหลอนบอกแกฉันเมื่อนั้น." นางนั้นรับวา "จะ"
เมื่อครรภตั้งแลว ไดบอกแกหญิงหมันนั้น. สวนหญิงหมันนั้นแลให
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ขาวตมและขาวสวยแกนางนั้นเปนนิตย. ภายหลัง นางไดใหยาสําหรับ
ทําครรภใหตก ปนกับอาหารแกนางนั้น. ครรภก็ตก [แทง]. เมื่อ
ครรภตั้งแลวเปนครั้งที่ ๒ นางก็ไดบอกแกหญิงหมันนั้น. แมหญิงหมัน
ก็ไดทําครรภใหตก ดวยอุบายอยางนั้นนั่นแล เปนครั้งที่ ๒.
ลําดับนั้น พวกหญิงที่คุนเคยกัน ไดถามนางนั้นวา "หญิงรวม
สามีทําอันตรายหลอนบางหรือไม ? นางแจงความนั้นแลว ถูกหญิง
เหลานั้นกลาววา "หญิงอันธพาล เหตุไร หลอนจึงไดทําอยางนั้นเลา ?
หญิงหมันนี้ ไดประกอบยาสําหรับทําครรภใหตกใหแกหลอน เพราะ
กลัวหลอนจะเปนใหญ, เพราะฉะนั้น ครรภของหลอนจึงตก, หลอน
อยาไดทําอยางนี้อีก." ในครั้งที่ ๓ นางจึงมิไดบอก. ตอมา [ฝาย]
หญิงหมันเห็นทองของนางนั้นแลวจึงกลาววา "เหตุไร ? หลอนจึงไม
บอกความที่ครรภตั้งแกฉัน " เมื่อนางนั้นกลาววา "หลอนนําฉันมาแลว
ทําครรภใหตกไปเสียถึง ๒ ครั้งแลว, ฉันจะบอกแกหลอนทําไม ?" จึง
คิดวา "บัดนี้ เราฉิบหายแลว คอยแลดูความประมาทของนางกุมาริกา
นั้นอยู. เมือ่ ครรภแกเต็มที่แลว, จึงไดชอง ไดประกอบยาใหแลว
ครรภไมอาจตก เพราะครรภแก จึงนอนขวาง [ทวาร]. เวทนา
กลาแข็งขึ้น. นางถึงความสิ้นชีวิต.
นางตั้งความปรารถนาวา "เราถูกมันใหฉิบหายแลว, มันเองนํา
เรามา ทําทารกใหฉิบหายถึง ๓ คนแลว, บัดนี้ เราเองก็จะฉิบหาย,
บัดนี้ เราจุติจากอัตภาพนี้ พึงเกิดเปนนางยักษิณี อาจเคี้ยวกินทารก
ของมันเถิด" ดังนี้แลว ตายไปเกิดเปนแมแมวในเรือนนั้นเอง. ฝาย
สามี จับหญิงหมันแลว กลาววา "เจาไดทําการตัดตระกูลของเราให
๑

๑.ชีวิตกฺขย.
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ขาดสูญ" ดังนี้แลว ทุบดวยอวัยวะทั้งหลายมีศอกและเขาเปนตนให
บอบซ้ําแลว. หญิงหมันนั้นตายเพราะความเจ็บนั้นแล แลวไดเกิดเปน
แมไกในเรือนนั้นเหมือนกัน.

ผลัดกันสังหารคนละชาติดวยอํานาจผูกเวร
จําเนียรกาลไมนาน แมไกไดตกฟองหลายฟอง. แมแมวมากิน
ฟองไกเหลานั้นเสีย. ถึงครั้งที่ ๒ ครัง้ ที่ ๓ มันก็ไดกินเสียเหมือนกัน.
แมไกทําความปรารถนาวา "มันกินฟองของเราถึง ๓ ครั้งแลว เดี๋ยวนี้
มันก็อยากกินตัวเราดวย. เดี๋ยวนี้ เราจุติจากอัตภาพนี้แลว พึงไดกินมัน
กับลูกของมัน" ดังนี้แลว จุติจากอัตภาพนั้น ไดเกิดเปนแมเสือเหลือง.
ฝายแมแมว ไดเกิดเปนแมเนื้อ. ในเวลาแตเนื้อนั้นคลอดลูกแลว ๆ
แมเสือเหลือง ก็ไดมากินลูกทั้งหลายเสียถึง ๓ ครั้ง. เมื่อเวลาจะตาย
แมเนื้อทําความปรารถนาวา "พวกลูกของเรา แมเสือเหลืองตัวนี้กินเสีย
ถึง ๓ ครั้งแลว เดี๋ยวนี้มนั จักกินตัวเราดวย. เดี๋ยวนี้เราจุติจากอัตภาพนี้
แลว พึงไดกินมันกับลูกของมันเถิด" ดังนี้แลว ไดตายไปเกิดเปน
นางยักษิณี. ฝายแมเสือเหลือง จุติจากอัตภาพนั้นแลวไดเกิดเปนกุลธิดา*
ในเมืองสาวัตถี. นางถึงความเจริญแลว ไดไปสูตระกูลสามีในบานริม
ประตู [เมือง]. ในกาลตอมา นางไดคลอดบุตรคนหนึ่ง. นางยักษิณี
จําแลงตัวเปนหญิงสหายที่รักของเขามาแลว ถามวา "หญิงสหายของฉัน
อยูที่ไหน ?" พวกชาวบานไดบอกวา "เขาคลอดบุตรอยูภายในหอง."
นางยักษิณีฟงคํานั้น แสรงพูดวา "หญิงสหายของฉันคลอดลูกเปนชาย
หรือหญิงหนอ. ฉันจักดูเด็กนั้น" ดังนี้แลวเขาไปทําเปนแลดูอยู จับ
๑. หญิงสาวของตระกูล หญิงสาวในตระกูล หรือหญิงสาวมิตระกูล.
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ทารกกินแลวก็ไป ถึงในหนที่๒ ก็ไดกินเสียเหมือนกัน. ในหนที่ ๓
นางกุลธิดามีครรภแก เรียกสามีมาแลว นอกวา "นาย นางยักษิณี
คนหนึ่งกินบุตรของฉันเสียในที่นี้ ๒ คนแลวไป, เดี๋ยวนี้ ฉันจักไปสูเรือน
แหงตระกูลของฉันคลอดบุตร" ดังนี้แลว ไปสูเรือนแหงตระกูลคลอด
[บุตรที่นั่น]. ในกาลนั้น นางยักษิณีนั้นถึงคราวสงน้ํา. ดวยวา นาง
ยักษิณีทั้งหลายตองตักน้ํา จากสระอโนดาตทูนบนศีรษะมา เพื่อทาว
เวสสวัณ ตามวาระ ตอลวง ๔ เดือนบาง ๕ เดือนบางจึงพน (จาก
เวร) ได. นางยักษิณีเหลาอื่นมีกายบอบช้ํา ถึงความสิ้นชีวิตบางก็มี.
สวนนางยักษิณีนั้น พอพนจากเวรสงน้ําแลวเทานั้น ก็รีบไปสูเรือนนั้น
ถามวา "หญิงสหายของฉันอยูที่ไหน?" พวกชาวบานบอกวา "ทาน
จักพบเขาที่ไหน ? นางยักษิณีคนหนึ่งกินทารกของเขาที่คลอดในที่นี้,
เพราะฉะนั้น เขาจึงไปสูเรือนแหงตระกูล." นางยักษิณีนั้นคิดวา "เขา
ไปในที่ไหน ๆ ก็ตามเถิด จักไมพนเราได" ดังนี้แลว อันกําลังเวรให
อุตสาหะแลว วิ่งบายหนาไปสูเมือง. ฝายนางกุลธิดา ในวันเปนที่รับชือ่
ใหทารกนั้นอาบน้ํา ตั้งชื่อแลว กลาวกะสามีวา "นาย เดี๋ยวนี้ เรา
พากันไปสูเรือนของเราเถิด" อุมบุตรไปกับสามี ตามทางอันตัดไปใน
ทามกลางวิหาร มอบบุตรใหสามีแลว ลงอาบน้ําในสระโบกขรณีขาง
วิหารแลว ขึ้นมารับเอาบุตร. เมื่อสามีกําลังอาบน้ําอยู, ยืนใหบุตรดื่มนม
แลเห็นนางยักษิณีมาอยู จําไดแลว รองดวยเสียงอันดังวา "นาย มาเร็วๆ
เถิด นี้นางยักษิณีตนนั้น" ดังนี้แลว ไมอาจยืนรออยูจนสามีนั้นมาได
วิ่งกลับบายหนาไปสูภายในวิหารแลว.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 73

เวรไมระงับดวยเวร แตระงับไดดวยไมผูกเวร
ในสมัยนั้น พระศาสดา ทรงแสดงธรรมอยูในทามกลางบริษัท.
นางกุลธิดานั้น ใหบุตรนอนลงเคียงหลังพระบาทแหงพระตถาคตเจา
แลวกราบทูลวา "บุตรคนนี้ ขาพระองคถวายแดพระองคแลว ขอ
พระองคประทานชีวิตแกบุตรขาพระองคเถิด." สุมนเทพ ผูสิงอยูที่ซุม
ประตู ไมยอมใหนางยักษิณีเขาไปขางใน. พระศาสดารับสั่งเรียก
พระอานนทเถระมาแลว ตรัสวา "อานนท เธอจงไปเรียกนางยักษิณี
นั้นมา." พระเถระเรียกนางยักษิณีนั้นมาแลว. นางกุลธิดา กราบทูลวา
"ขาแตพระองคผูเจริญ นางยักษิณีนี้มา." พระศาสดาตรัสวา "นาง
ยักษิณีจงมาเถิด, เจาอยาไดรองไปเลย" ดังนี้แลว ไดตรัสกะนาง
ยักษิณีผูมายืนอยูแลววา "เหตุไร? เจาจึงทําอยางนั้น ก็ถาพวกเจา
ไมมาสูเฉพาะหนาพระพุทธเจา ผูเชนเราแลว เวรของพวกเจา จักได
เปนกรรมตั้งอยูชั่วกัลป เหมือนเวรของงูกับพังพอน, ของหมีกับไม
สะครอ และของกากับนกเคา, เหตุไฉน พวกเจาจึงทําเวรและเวรตอบ
แกกัน? เพราะเวรยอมระงับไดดวยความไมมีเวร หาระงับไดดวยเวรไม"
ดังนี้แลว ไดตรัสพระคาถานี้วา
๔. น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจน
อเวเรน จ สมฺมนฺติ
เอส ธมฺโม สนนฺตโน.
"ในกาลไหน ๆ เวรทั้งหลายในโลกนี้ ยอม
ไมระงับดวยเวรเลย ก็แตยอมระงับไดดวยความ
ไมมเี วร, ธรรมนี้เปนของเกา."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น หิ เวเรน เปนตน ความวา
เหมือนอยางวา บุคคล แมเมื่อลางที่ซึ่งเปอนแลวดวยของไมสะอาดมี
น้ําลายและน้ํามูกเปนตน ดวยของไมสะอาดเหลานั้นแล ยอมไมอาจทํา
ใหเปนที่หมดจด หายกลิน่ เหม็นได, โดยที่แท ทีน่ ั้นกลับเปนที่ไมหมด
จดและมีกลิ่นเหม็นยิ่งกวาเกาอีก ฉันใด. บุคคลเมื่อดาตอบชนผูดาอยู
ประหารตอบชนผูประหารอยู ยอมไมอาจยังเวรใหระงับดวยเวรได, โดย
ที่แท เขาชือ่ วาทําเวรนั่นเองใหยิ่งขึ้น ฉันนั้นนัน่ เทียว. แมในกาลไหน ๆ
ขึ้นชื่อวาเวรทั้งหลาย ยอมไมระงับไดดวยเวร, โดยที่แท ชื่อวายอม
เจริญอยางเดียว ดวยประการฉะนี้.
สองบทวา อเวเรน จ สมฺมนฺติ ความวา เหมือนอยางวาของ
ไมสะอาด มีน้ําลายเปนตนเหลานั้น อันบุคคลลางดวยน้ําที่ใสยอมหาย
หมดได, ที่นั้นยอมเปนที่หมดจด ไมมีกลิ่นเหม็น ฉันใด, เวรทั้งหลาย
ยอมระงับ คือยอมสงบ ไดแก ยอมถึงความไมมีดวยความไมมีเวร
คือดวยน้ําคือขันติและเมตตา ดวยการทําไวในใจโดยแยบคาย [และ]
ดวยการพิจารณา ฉันนั้นนั่นเทียว.
บาทพระคาถาวา เอส ธมฺโม สนฺนตโน ความวา ธรรมนี้
คือที่นับวา ความสงบเวร ดวยความไมมีเวร เปนของเกา คือเปน
มรรคาแหงพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระขีณาสพทั้งหลาย
ทุก ๆ พระองค ดําเนินไปแลว.
ในกาลจบพระคาถา นางยักษิณีนั้น ตั้งอยูในพระโสดาปตติผล
แลว. เทศนาไดเปนกถามีประโยชน แมแกบริษทั ผูประชุมกันแลว.
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นางยักษิณีรูฝนมากฝนนอย
พระศาสดา ไดตรัสกะหญิงนั้นวา "เจาจงใหบุตรของเจาแกนาง
ยักษิณีเถิด."
ญ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคกลัว.
ศ. เจาอยากลัวเลย, อันตรายยอมไมมีแกเจา เพราะอาศัยนาง
ยักษิณีนี้.
นางไดใหบุตรแกนางยักษิณีนั้นแลว. นางยักษิณีนั้นอุมทารกนั้น
จูบกอดแลว คืนใหแกมารดาอีก ก็เริม่ รองไห.
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสถามนางยักษิณีนั้นวา "อะไรนั่น ?"
นางยักษิณีนั้นกราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อกอน
ขาพระองค แมสําเร็จการเลี้ยงชีพดวยไมเลือกทาง ยังไมไดอาหารพอ
เต็มทอง, บัดนี้ ขาพระองคจะเลี้ยงชีพไดอยางไร."
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสปลอบนางยักษิณีนั้นวา "เจาอยา
วิตกเลย" ดังนี้แลว ตรัสกะหญิงนั้นวา "เจาจงนํานางยักษิณีไปให
อยูในเรือนของตนแลว จงปฏิบัติดวยขาวตมและขาวสวยอยางดี." หญิง
นั้นนํานางยักษิณีไปแลว ใหพักอยูในโรงกระเดื่อง ไดปฏิบตั ิดวยขาวตม
และขาวสวยอยางดีแลว. ในเวลาซอมขาวเปลือก สากปรากฏแกนาง
ยักษิณีนั้นดุจตอยศีรษะ. เขาจึงเรียกนางกุลธิดาผูสหายมาแลว พูดวา
" ฉันจักไมอาจอยูในที่นี้ได ขอทานจงใหฉันพักอยูในที่อื่นเถิด" แม
อันหญิงสหายนั้นใหพักอยูในที่เหลานี้ คือในโรงสาก ขางตุมน้ํา ริม
เตาไฟ ริมชายคา ริมกลงหยากเยื่อ ริมประตูบาน, (นาง) ก็กลาววา
" ในโรงสากนี้ สากยอมปรากฏดุจตอยศีรษะฉันอยู, ที่ขางตุมน้ํานี้ พวก
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เด็กยอมราดน้ําเปนเดนลงไป, ที่ริมเตาไฟนี้ ฝูงสุนัขยอมมานอน, ที่
ริมชายคานี้ พวกเด็กยอมทําสกปรก, ที่ริมกองหยากเยื่อนี้ ชนทั้งหลาย
ยอมเทหยากเยื่อ, ที่ริมประตูบานนี้ เด็กพวกชาวบาน ยอมเลนการพนัน
กันดวยคะแนน" ดังนี้แลว ไดหามที่ทั้งปวงนั้นเสีย.
ครั้งนั้น หญิงสหาย จึงใหนางยักษิณีนั้นพักอยูในที่อันสงัดภายนอก
บานแลว นําโภชนะมีขาวตมและขาวสวยเปนตนอยางดีไปเพื่อนาง
ยักษิณีนั้น แลวปฏิบัติในที่นั้น. นางยักษิณีนั้น คิดอยางนี้วา "เดี๋ยวนี้
หญิงสหายของเรานี้ มีอุปการะแกเรามาก, เอาเถอะเราจักทําความ
แทนคุณสักอยางหนึ่ง" ดังนี้แลว ไดบอกแกหญิงสหายวา "ในปนี้
จักมีฝนดี, ทานจงทําขาวกลาในที่ดอนเถิด, ในปนี้ฝนจักแลง ทานจง
ทําขาวกลาในที่ลุมเถิด. ขาวกลาอันพวกชนที่เหลือทําแลว ยอมเสียหาย
ดวยน้ํามากเกินไปบาง ดวยน้ํานอยบาง. สวนขาวกลาของนางกุลธิดานั้น
ยอมสมบูรณเหลือเกิน.

นางยักษิณีเริ่มตั้งสลากภัต
ครั้งนั้น พวกชนที่เหลือเหลานั้น พากันถามนางวา "แม ขาว
กลาที่หลอนทําแลว ยอมไมเสียหายดวยน้ํามากเกินไป ยอมไมเสียหายดวย
น้ํานอยไป, หลอนรูความที่ฝนดีและฝนแลงแลวจึงทําการงานหรือ ? ขอนี้
เปนอยางไรหนอแล ?" นางบอกวา "นางยักษิณี ผูเปนหญิงสหาย
ของฉันบอกความที่ฝนดีและฝนแลงแกฉัน, ฉันทําขาวกลาทั้งหลายในที่
ดอนและที่ลุม ตามคําของยักษิณีนั้น, เหตุนั้น ขาวกลาของฉันจึงสมบูรณดี,
พวกทานไมเห็นโภชนะมีขาวตมและขาวสวยเปนตน ที่ฉันนําไปจากเรือน
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เนืองนิตยหรือ ? สิ่งของเหลานั้น ฉันนําไปใหนางยักษิณีนั้น. แมพวก
ทานก็จงนําโภชนะมีขาวตมและขาวสวยเปนตนอยางดี ไปใหนางยักษิณี
บางซิ, นางยักษิณีก็จักแลดูการงานของพวกทานบาง."
ครั้งนั้น พวกชนชาวเมืองทั้งสิ้น พากันทําสักการะแกนางยักษิณี
นั้นแลว. จําเดิมแตนั้นมา นางยักษิณีแมนั้น แลดูการงานทั้งหลายของ
ชนทั้งปวงอยู ไดเปนผูถึงลาภอันเลิศ [และ] มีบริวารมากแลว.
ในกาลตอมา นางยักษิณีนั้นเริ่มตั้งสลากภัต ๘ ที่แลว. สลากภัต
นั้น ชนทั้งหลายยังถวายอยูจนกาลทุกวันนี้แล.
เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี จบ.
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๕. เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี [๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกภิกษุ
ชาวเมืองโกสัมพี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปเร จ น วิชานนฺติ"
เปนตน.

พระวินยั ธรกับพระธรรมกถึกเถียงกันเรื่องวินัย
ความพิสดารวา ภิกษุ ๒ รูป คือ พระวินัยธรรูป ๑ พระธรรมกถึกรูป ๑ มีบริวารรูปละ ๕๐๐ ไดอยูที่โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี.
วันหนึ่ง ในภิกษุ ๒ รูปนั้น พระธรรมกถึก ไปถามแลว เวนน้ําชําระ
ที่เหลือไวในภาชนะ ที่ซมุ น้ําแลว ก็ออกมา. ภายหลัง พระวินัยธร
เขาไปที่ซุมน้ํานั้น เห็นน้ํานั้น ออกมาถามพระธรรมกถึกนอกนี้วา
"ผูมีอายุ ทานเหลือน้ําไวหรือ ?"
ธ. ขอรับ ผูมีอายุ.
ว. ทานก็ไมรูวาอาบัติ ในเพราะการเหลือน้ําไวนี้หรือ ?
ธ. ขอรับ ผมไมทราบ
ว. ไมรูก็ชางเถิด ผูมีอายุ เปนอาบัติในขอนี้.
ธ. ถาอยางนั้น ผมจักทําคืนอาบัตินั้นเสีย.
ว. ผูม ีอายุ ก็ถาวาขอนั้นทานไมแกลงทํา เพราะความไมมีสติ,
อาบัติไมมี.
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พระธรรมกถึกนั้น ไดเปนผูมีความเห็นอาบัตินั้นวามิใชอาบัติ.
ฝายพระวินัยธร ไดบอกแกพวกนิสิตของตนวา "พระธรรมกถึก
รูปนี้ แตตอ งอาบัติก็ไมรู." พวกนิสติ พระวินัยธรนั้น เห็นพวกนิสิต
ของพระธรรมกถึกนั้นแลว ไดกลาววา "พระอุปชฌายของพวกทาน
แมตองอาบัติแลว ก็ไมรวู าเปนอาบัติ." พวกนิสิตของพระธรรมกถึกนั้น
ไปแจงแกพระอุปชฌายของตนแลว. พระธรรมกถึกนั้น พูดอยางนี้วา
"พระวินัยธรรูปนี้ เมื่อกอนพูดวา 'ไมเปนอาบัติ,' เดี๋ยวนี้พูดวา
' เปนอาบัติ,' พระวินัยธรนั้น พูดมุสา;" พวกนิสิตของพระธรรมกถึก
นั้นไปกลาววา "พระอุปชฌายของพวกทาน พูดมุสา." พวกนิสิตของ
พระวินัยธรและพระธรรมกถึกนั้น ทําความทะเลาะกันและกันใหเจริญ
แลว ดวยประการอยางนี้.
ภายหลัง พระวินยั ธรไดโอกาสแลว จึงไดทําอุกเขปนียกรรมแก
พระธรรมกถึก เพราะโทษที่ไมเห็นอาบัติ. จําเดิมแตกาลนั้น แมพวก
อุปฏฐากผูถวายปจจัยของภิกษุ ๒ รูปนั้น ก็ไดเปน ๒ ฝาย. พวก
ภิกษุณีผูรับโอวาทก็ดี พวกอารักขเทวดาก็ดี ของภิกษุ ๒ รูปนั้น พวก
อากาสัฏฐเทวดา ผูเพื่อนเห็น เพื่อนคบ ของพวกอารักขเทวดาเหลานั้น
ก็ดี พวกปุถชุ นทั้งปวงก็ดี ไดเปน ๒ ฝาย ตลอดจนพรหมโลกก็โกลาหล
กึกกองเปนเสียงเดียว ไดขึ้นไปจนถึงอกนิฏฐภพ.
๑

๒

๓

พระศาสดาตรัสสอนใหสามัคคีกัน
ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระตถาคตเจา กราบทูลการ
๑. กรรมที่สงฆจะพึงทําแกภิกษุที่สงฆสมควรจะยกเสีย. ๒. เทวดาผูคุมครองรักษา ๓. เทวดา
ผูสถิตอยูในอากาศ.
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ที่พวกภิกษุผูยกวัตรถือวา "พระธรรมถึกรูปนี้ สงฆยกเสียแลวดวยกรรม
ที่ประกอบดวยธรรมแท," และการที่พวกภิกษุผูประพฤติตามพระธรรมกถึกผูที่สงฆยกเสียแลวถือวา "พระอุปชฌายของพวกเรา สงฆยกเสียแลว
ดวยกรรมซึ่งมิไดประกอบดวยธรรม," และการที่พวกภิกษุผูประพฤติตาม
พระธรรมกถึก ผูที่สงฆยกวัตรเหลานั้น แมอันพวกภิกษุผูยกวัตรหามอยู
ก็ยังขืนเที่ยวตามหอมลอมพระธรรมกถึกนั้น. พระผูมีพระภาคเจา ทรง
สงโอวาทไปวา "นัยวา ภิกษุทั้งหลายจงพรอมเพรียงกัน" ถึง ๒ ครั้ง
ทรงสดับวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุทั้งหลายไมปรารถนาจะเปนผู
พรอมเพรียงกัน," ครั้นหนที่ ๓ ทรงสดับวา "ภิกษุสงฆแตกกันแลว
ภิกษุสงฆแตกกันแลว" ดังนี้ จึงเสด็จไปสูสํานักของเธอทั้งหลายแลว
ตรัสโทษในการยกวัตรของพวกภิกษุผูยกวัตร และโทษในการไมเห็น
อาบัติของพวกภิกษุนอกนี้แลว ทรงอนุญาตสังฆกรรมทั้งหลายมีอุโบสถ
เปนตน ในสีมาเดียวกันที่โฆสิตารามนั่นเอง แกเธอทั้งหลายอีกแลว
ทรงบัญญัติวัตรในโรงฉันวา "ภิกษุทั้งหลาย พึงนั่งในแถวมีอาสนะหนึ่ง ๆ
ในระหวาง ๆ" ดังนี้เปนตน แกเธอทั้งหลาย ผูเกิดการแตกราวใน
สถานที่ทั้งหลาย มีโรงฉันเปนตน แลวทรงสดับวา "ถึงเดี๋ยว นี้ ภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ยังเกิดการแตกราวกันอยู" จึงเสด็จไปที่โฆสิตารามนั้นแลว
ตรัสหามวา "อยาเลย ภิกษุทั้งหลาย พวกทานอยาไดทําการแตกราวกัน"
ดังนี้เปนตนแลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อวาการแตกราว การ
ทะเลาะ การแกงแยงและการวิวาทนั่น ทําความฉิบทายให. แทจริง
๑

๒

๑. ลทฺธึ. ๒. ไดแกนั่งเปนแถว เวนชองวางไวใหภกิ ษุอนื่ เขาแทรกนั่งไดรูปหนึ่ง ๆใน
ระหวาง.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 81

แมนางนกลฏกิกา อาศัยการทะเลาะกัน ยังอาจทําพระยาชางใหถึงความ
สิ้นชีวิต" ดังนี้แลว ตรัสลฏกิกชาดก แลว ตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย
ขอพวกทานจงพรอมเพรียงกันเถิด อยาวิวาทกันเลย, เพราะวา แมนก
กระจาบดังหลายพัน อาศัยความวิวาทกัน ไดถึงความสิ้นชีวิต" ดังนี้แลว
ตรัสวัฏฏกชาดก.
๑

๒

๓

ตรัสสอนเทาไรก็ไมเชื่อ
แมอยางนี้ พวกภิกษุนั้นก็ไมเธอถือถอยคํา, เมื่อภิกษุผูเปน
ธรรมวาทีรูปใดรูปหนึ่ง ไมพอใจใหพระตถาคตเจาทรงลําบาก กราบ
ทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา ผูเจาของแหงธรรม
ทรงรอกอน, ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงมีความ
ขวนขวายนอย หมั่นประกอบธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมอยูเถิด;
พวกขาพระองคจักปรากฏ เพราะการแตกราว การทะเลาะ การแกงแยง
และการวิวาทนั่นเอง; พระผูมีพระภาคเจาตรัสเลาถึงความที่พระเจาทีฆีติโกศลราช ถูกพระเจาพรหมทัต ชิงเอาราชสมบัติ ปลอมเพศไมใหใคร
รูจัก เสด็จอยู (ในเมืองพาราณสี) ถูกจับปลงพระชนมเสีย และความ
ที่พระเจาพรหมทัต และทีฆาวุกุมารเหลานั้นพรอมเพรียงกัน จําเดิมแต
เมื่อทีฆาวุกุมารยกพระชนมของพระองคถวายวา "ภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้
ไดเคยมีแลว ในเมืองพาราณสี ไดมพี ระเจากรุงกาสี (พระองคหนึ่ง)
ทรงพระนามวาพระเจาพรหมทัต" ดังนี้เปนตน แมตรัสสอนวา "ภิกษุ
๑. นกไส. ๒. ขุ. ชา. ปญจก. ๒๗/๑๗๐. อรรถกถา. ๔/๔๔๖. ๓. ขุ ชา. เอก. ๒๗/๓๘.
อรรถกถา. ๒/๒๙๗.
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ทั้งหลาย ความอดกลั้นและความสงบเสงี่ยม. เห็นปานนั้น ยังไดมีแลว
แกพระราชาเหลานั้น ผูมีไมอันถือไวแลว ผูมีศัสตราอันถือไวแลว;
ขอที่ทานทั้งหลายผูบวชแลวในธรรมวินัยที่กลาวชอบแลวอยางนี้ ควรเปน
ผูอดกลั้นเปนผูสงบเสงี่ยม, จะพึงงามในธรรมวินัยนี้แล ภิกษุทั้งหลาย"
ดังนี้แลว ก็ไมสามารถจะทําเธอทั้งหลาย ใหพรอมเพรียงกันไดเลย.
๑

พระศาสดาทรงระอาจึงเสด็จหนีไปจําพรรษาอยูปารักขิตวัน
พระองคทรงระอาพระทัย เพราะความอยูอาเกียรณนั้น ทรงพระดําริวา "เดี๋ยวนี้เราอยูอาเกียรณเปนทุกข. และภิกษุเหลานั้นไมทํา (ตาม)
คําของเรา ถาอยางไร เราพึงหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว" ดังนี้
เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในเมืองโกสัมพี ไมตรัสบอกพระภิกษุสงฆ ทรงถือ
บาตรจีวรของพระองค เสด็จไปพาลกโลณการาม แตพระองคเดียว
ตรัสเอกจาริกวัตร แกพระภคุเถระที่พาลกโลณการามนั้นแลว ตรัส
อานิสงสแหงสามัคคีรสเกกุลบุตร ๓ คน ในมิคทายวัน ชื่อปาจีนวังสะ
แลว เสด็จไปทางบานปาริเลยยกะ. ดังไดสดับมา ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงอาศัยบานปาริเลยยกะ เสด็จจําพรรษาอยูที่ควงไมสาละใหญ
ในราวปารักขิตวัน อันชางปาริเลยยกะอุปฏฐากอยูเปนผาสุก.
๒

๓

พวกอุบาสกทรมานพระภิกษุ
ฝายพวกอุบาสก ผูอยูในเมืองโกสัมพีแล ไปสูวิหาร ไมเห็น
พระศาสดา จึงถามวา "พระศาสดาเสด็จอยูที่ไหน ? ขอรับ." ภิกษุ
๑. ภวิสฺสติ เปนกิริยาอาขยาต บอกอนาคตกาล แตในประโยคนี้มี หิ นาม จึงแปล
ภวิสฺสติ เปนอดีตกาล. ๒. ไดแกขอปฏิบัติของภิกษุผอู ยูแตผูอยูแ ตผเู ดียว. ๓. ปาซึ่งประทาน
ใหหมูเ นื้ออาศัย ปาชนิดนี้ใครจะทําอันตรายแกหมูสัตวไมได.
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เหลานั้นกลาววา. "พระองคเสด็จไปสูราวปาปาริเลยยกะเสียแลว."
อุ. เพราะเหตุอะไร ? ขอรับ.
ภ. พระองคทรงพยายามจะทําพวกเราใหพรอมเพรียงกัน . แต
พวกเราหาไดเปนผูพรอมเพรียงกันไม.
อุ. ขาแตทานผูเจริญ ทานทั้งหลายบวชในสํานักของพระศาสดา
แลว, ถึงเมื่อพระองคทรงทําสามัคคี, ไมไดเปนผูสามัคคีกันแลวหรือ ?
ภ. อยางนั้นแล ผูมีอายุ.
พวกมนุษยคิดกันวา "ภิกษุพวกนี้ บวชในสํานักของพระศาสดา
แลว, ถึงเมื่อพระองคทรงทําสามัคคีอยู, ก็ไมสามัคคีกันแลว; พวก
เราไมไดเห็นพระศาสดา เพราะอาศัยภิกษุพวกนี้; พวกเราจักไมถวาย
อาสนะ จักไมทําสามีจิกรรมมีการไหวเปนตนแกภิกษุพวกนี้:" จําเดิม
แตนั้นมา ก็ไมทําสามีจิกรรมแกภิกษุพวกนั้น.
เธอทั้งหลาย
ซูบซีดเพราะมีอาหารนอย, โดยสองสามวันเทานั้นก็เปนคนตรง แสดง
โทษที่ลวงเกินแกกันและกัน ตางรูปตางขอขมากันแลว กลาววา
"อุบาสกทั้งหลาย พวกเราพรอมเพรียงกันแลว . ฝายพวกทาน ขอให
เปนพวกเราเหมือนอยางกอน."
อุ. พวกทานทูลขอขมาพระศาสดาแลวหรือ ? ขอรับ.
ภ. ยังไมไดทูลขอขมา ผูมีอายุ.
อุ. ถาอยางนั้น ขอพวกทานทูลขอขมาพระศาสดาเสีย, ฝายพวก
ขาพเจาจักเปนพวกทานเหมือนอยางกอน ในกาลเมื่อพวกทานทูลขอขมา
พระศาสดาแลว.
เธอทั้งหลายไมสามารถจะไปสูสํานักของพระศาสดา เพราะเปน
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ภายในพรรษา ยังภายในพรรษานั้น ใหลวงไปดวยความลําบาก.

ชางปาริเลยยกะอุปฏฐากพระศาสดา
ฝายพระศาสดา อันชางนั้นอุปฏฐากอยู ประทับอยูสําราญแลว.
ฝายชางนั้น ละฝูงเขาไปสูราวปานั้น เพื่อตองการความอยูผาสุก.
พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไวอยางไร ? พระธรรมสังคาหกาจารย
กลาวไววา (ครั้งนั้น ความตริไดมีแกพระยาชางนั้นวา) " เราอยู
อาเกียรณดวยพวกชางพลาย ชางพัง ชางสะเทิ้นและลูกชาง เคี้ยวกิน
หญาที่เขาเด็ดปลายเสียแลว, และเขาคอยเคี้ยวกินกิ่งไมที่เราหักลง ๆ และ
เราดื่มน้ําที่ขุน, เมื่อเราลงและขึ้นสูทาแลว พวกชางพังก็เดินเสียดสีกาย
ไป; ถาอยางไร เราจะหลีกออกจากหมูอยูตัวเดียว." ครั้งนั้นแล
พระยาชางนั้น หลีกออกจากโขลง เขาไป ณ บานปาริเลยยกะ ราวปา
รักขิตวัน ควงไมสาละใหญ (และ) ที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูแลว;
ก็แลครั้นเขาไปแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลดูอยูไมเห็นวัตถุ
อะไร ๆ อื่น จึงกระทืบควงไมสาละใหญดวยเทา ถาก (ใหเรียบ)
ถือกิ่งไมดวยงวงกวาด. ตั้งแตนั้นมา พระยาชางนั้นจับหมอดวยงวง
ตักน้ําฉันน้ําใชมาตั้งไว, เมื่อทรงพระประสงคดวยน้ํารอน, ก็จัดน้ํารอน
ถวาย. พระยาชางนั้นจัดน้ํารอนไดอยางไร ? พระยาชางนั้นสีไมแหง
ดวยงวงใหไฟเกิด, ใสฟนใหไฟลุกขึ้น เผาศิลาในกองไฟนั้นแลว
กลิ้งกอนศิลาเหลานั้นไปดวยทอนไม ทิ้งลงในสะพังนอยที่ตัวกําหนดหมาย
ไว, ลําดับนั้น หยอนงวงลงไป รูวาน้ํารอนแลว, จึงไปถวายบังคม
พระศาสดา. พระศาสดาตรัสวา "ปาริเลยยกะ น้ําเจาตมแลวหรือ ?"
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ดังนี้แลว เสด็จไปสรงในที่นั้น. ในกาลนั้น พระยาชางนั้นนําผลไม
ตางอยางมาถวายแดพระศาสดา. ก็เมื่อพระศาสดาจะเสด็จเขาบานเพื่อ
บิณฑบาต พระยาชางนั้นถือบาตรจีวรวางไวบนตระพอง ตามเสด็จพระศาสดาไป. พระศาสดาเสด็จถึงแดนบานแลวรับสั่งวา "ปาริเลยยกะ ตั้งแต
ที่นี้ เจาไมอาจไปได. เจาจงเอาบาตรจีวรของเรามา" ดังนี้แลว ให
พระยาชางนั้นเอาบาตรจีวรมาถวายแลว เสด็จเขาบานเพื่อบิณฑบาต.
สวนพระยาชางนั้นยืนอยูที่นั้นเอง จนกวาพระศาสดาจะเสด็จออกมา ใน
เวลาพระศาสดาเสด็จมา ทําการตอนรับแลว ถือบาตรจีวรโดยนัยกอน
(นําไป) ปลงลง ณ ที่ประทับอยูแลว ถวายงานพัดดวยกิ่งไม แสดง
วัตรอยู. ในราตรี พระยาชางนั้นถือทอนไมใหญดวยงวง เที่ยวไปใน
ระหวาง ๆ แหงราวปากวาอรุณจะขึ้น เพื่อกันอันตรายอันจะมีแตเนื้อราย
ดวยตั้งใจวา "จักรักษาพระศาสดา" ไดยินวา ราวปานั้นชื่อวารักขิตวันสัณฑะ จําเดิมแตกาลนั้นมา. ครั้นอรุณขึ้นแลว, พระยาชางนั้น
ทําวัตรทั้งปวง โดยอุบายนั้นนั่นแล ตัง้ ตนแตการถวายน้ําสรงพระพักตร.

วานรถวายรวงน้าํ ผึ้ง
ในกาลนั้น วานรตัวหนึ่ง เห็นชางนั้นลุกขึ้นแลว ๆ ทําอภิสมาจาริกวัตร ( คือการปฏิบัติ ) แดพระตถาคตเจาแลว คิดวา "เราก็จัก
ทําอะไร ๆ ถวายบาง" เที่ยวไปอยู, วันหนึ่ง เห็นรวงผึ้งที่กิ่งไมหา
ตัวมิได หักกิ่งไมแลว นํารวงผึ้งพรอมทั้งกิ่งไมไปสูสํานักพระศาสดา
ไดเด็ดใบตองรองถวาย. พระศาสดาทรงรับแลว. วานรแลดูอยู ดวย
๑

๑. ตตฺถ เปฺวา อทาสิ วางถวายไว ณ ที่นนั้ .
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คิดวา "พระศาสดาจักทรงทําบริโภคหรือไม ?" เห็นพระศาสดาทรง
รับแลวนั่งเฉยอยู คิดวา "อะไรหนอแล" จึงจับปลายกิ่งไมพลิก
พิจารณาดู เห็นตัวออนแลว จึงคอย ๆ นําตัวออนเหลานั้นออกเสียแลว
จึงไดถวายใหม. พระศาสดาทรงบริโภคแลว. วานรนั้นมีใจยินดี ไดจับ
กิ่งไมนั้น ๆ ยืนฟอนอยู. ในกาลนั้น กิ่งไมที่วานรนั้นจับแลวก็ดี กิ่งไม
ที่วานรนั้นเหยียบแลวก็ดี หักแลว. วานรนั้นตกลงที่ปลายตออันหนึ่ง
มีตัวอันปลายตอแทงแลว มีจิตเลื่อมใส ทํากาลกิริยาแลว เกิดในวิมาน
ทองสูง ๓๐ โยชน ในภพดาวดึงส มีนางอัปสรพันหนึ่งเปนบริวาร.

พระยาชางสังเกตดูวัตรพระอานนท
การทีพ่ ระตถาคตเจา อันพระยาชางอุปฏฐาก ประทับอยูใน
ราวปารักขิตวันนั้น ไดปรากฏในชมพูทวีปทั้งสิ้น. ตระกูลใหญ ๆ คือ
ทานเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ และนางวิสาขามหาอุบาสิกา อยางนี้เปน
ตน ไดสงสาสนจากนครสาวัตถี ไปถึงพระอานนทเถระวา "ขาแต
ทานผูเจริญ ขอทานจงแสดงพระศาสดาแกพวกขาพเจา." ฝายภิกษุ
๕๐๐ รูปผูอยูในทิศ จําพรรษาแลว เขาไปหาพระอานนทเถระ วอน
ขอวา "อานนทผูมีอายุ ธรรมีกถาในที่เฉพาะพระพักตรแหงพระผูมีพระภาคเจา ขาพเจาทั้งหลายไดฟงนานมาแลว; อานนทผูมีอายุ ดีละ
ขาพเจาทั้งหลาย พึงไดฟงธรรมีกถาในที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาเถิด." พระเถระพาภิกษุเหลานั้นไป ณ ที่นนั้ แลว คิดวา "การเขา
ไปสูสํานักพระตถาคตเจา ผูเสด็จอยูพระองคเดียว ตลอดไตรมาส พรอม
กับภิกษุมีประมาณถึงเทานี้ หาควรไม" ดังนี้แลว จึงพักภิกษุเหลานั้น
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ไวขางนอกแลว เขาไปเฝาพระศาสดาแตรูปเดียวเทานั้น. พระยาชาง
ปาริเลยยกะ เห็นพระอานนทเถระนั้นแลว ถือทอนไมวิ่งไป. พระศาสดา
ทอดพระเนตรเห็นแลว ตรัสวา "หลีกไปเสียปาริเลยยกะ อยาหามเลย,
ภิกษุนั่น เปนพุทธอุปฏฐาก." พระยาชางปาริเลยยกะนั้น ทิ้งทอนไม
เสียในที่นั้นเองแลว ไดเอื้อเฟอถึงการรับบาตรจีวร, พระเถระมิไดใหแลว.
พระยาชางไดคิดวา "ถาภิกษุรูปนี้จักมีวัตรอันไดเรียนแลว. ทานคงจัก
ไมวางบริขารของคนไวบนแผนศิลาที่ประทับของพระศาสดา." พระเถระ
ไดวางบาตรจีวรไวที่พื้นแลว.

ไมไดสหายที่มีปญญาเที่ยวไปผูเดียวประเสริฐวา
จริงอยู ชนผูถึงพรอมแลวดวยวัตร ยอมไมวางบริขารของตน
ไวบนที่นั่งหรือบนที่นอนของครู. พระยาชางนั้น เห็นอาการนั้น ได
เปนผูมีจิตเลื่อมใสแลว . พระเถระอภิวาทพระศาสดาแลว นั่ง ณ ที่สวน
ขางหนึ่ง. พระศาสดาตรัสถามวา "อานนท เธอมาผูเดียวเทานั้น
หรือ ?" ทรงสดับความที่พระเถระเปนผูมาพรอมกับภิกษุ ๕๐๐ แลว
ตรัสวา ก็ภกิ ษุเหลานั้น อยูที่ไหน ?" เมื่อพระเถระทูลวา "ขาพระองคไมทราบน้ําพระทัยของพระองค จึงพักเธอทั้งหลายไวขางนอกมาแลว
(แตรูปเดียว) " ตรัสวา "เรียกเธอทั้งหลายมาเถิด" พระเถระได
ทําตามรับสั่งแลว. ภิกษุเหลานั้น มาถวายบังคมพระศาสดาแลวนั่ง ณ ที่
สวนขางหนึ่ง. พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกับเธอทั้งหลายแลว. เมื่อ
ภิกษุเหลานั้นทูลวา "ขาแตพระองคผเู จริญ พระผูมีพระภาคเจา เปน
พระพุทธเจาอันสุขุม และเปนกษัตริยอันสุขุม พระองคเสด็จยืนและ
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ประทับนั่งพระองคเดียวตลอดไตรมาส ทํากิจที่ทําไดดวยยาก, ผูทําวัตร
และปฏิวัตรก็ดี ผูถวายน้ําสรงพระพักตรก็ดี ชะรอยจะมิไดมีแลว." ตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย กิจทั้งปวงของเรา อันพระยาชางปาริเลยยกะทําแลว
ก็อันบุคคลผูไดสหายเห็นปานนี้ อยูด วยกันควรแลว, เมื่อไมไดสหาย
(เห็นปานนี้) ความเปนผูเที่ยวไปผูเดียวเทานั้นประเสริฐกวา" ดังนี้แลว
ไดภาษิต ๓ คาถาในนาควรรคเหลานี้วา:ถาบุคคลไดสหายผูมีปญญารักษาตน มีปญญา
ทรงจํา มีคุณธรรมเปนเครือ่ งอยูยังประโยชนให
สําเร็จ ไวเปนผูเที่ยวไปดวยกันไซร, (บุคคลผูได
สหายเห็นปานนั้น ) ควรมีใจยินดี มีสติ ครอบงํา
อันตราย ซึ่งคอยเบียดเบียนรอบขาง ทัง้ ปวงเสีย
แลว เที่ยวไปกับสหายนั้น, ถาบุคคลไมไดสหาย
ผูมีปญ
 ญารักษาตน มีปญญาทรงจํา มีคณ
ุ ธรรม
เปนเครื่องอยูยังประโยชนใหสําเร็จไว เปนผูเที่ยว
ไปดวยกันไซร, บุคคลนั้นควรเที่ยวไปคนเดียว
เหมือนพระราชาผูละแวนแควนที่พระองคทรงชํานะ
แลว เสด็จอยูแตองคเดียว, (และ) เหมือนพระยาชางอันชื่อวามาตังคะเที่ยวอยูในปาแตเชือกเดียว,
การเทีย่ วไปผูเดียวประเสริฐกวา ความเปนสหาย
ไมมีในเพราะชนพาล, บุคคลผูไมไดสหายเห็น
ปานนัน้ ควรมีความขวนขวายนอย เทีย่ วไปผู
เดียว และไมควรทําบาปทั้งหลาย, เหมือนพระยา
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ชางชื่อมาตังคะผูมีความขวนขวายนอย เที่ยวไปใน
ปาแตเชือกเดียว และหาไดทําบาปไม."
ในกาลจบคาถา ภิกษุเหลานั้นทั้ง ๕๐๐ รูป ตั้งอยูในพระอรหัต
แลว. พระอานนทเถระกราบทูลสาสนที่ตระกูลใหญ ๆ มีทานเศรษฐี
อนาถบิณฑิกะเปนตนสงมาแลว กราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ
อริยสาวก ๕ โกฏิ มีทานเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเปนหัวหนา หวังความ
เสด็จมาของพระองคอยู." พระศาสดาตรัสวา "ถาอยางนั้นเธอจงรับ
บาตรจีวร" ดังนี้แลว ใหพระเถระรับบาตรจีวรแลว เสด็จออกไป.
พระยาชางไดไปยืนขวางทางไว. ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้น ทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ พระยาชางทําอะไร ?"
พระศาสดาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ชางหวังจะถวายภิกขาแกเธอทั้งหลาย,
ก็แลชางนี้ไดทําอุปการะแกเราตลอดราตรีนาน, การยังจิตของชางนี้ให
ขัดเคืองไมควร. ภิกษุทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายกลับเถิด." พระศาสดา
ทรงพาภิกษุทั้งหลายเสด็จกลับแลว.
ฝายชางเขาไปสูราวปาแลว รวบรวมผลไมตาง ๆ มีผลขนุนและ
กลวยเปนตนมาทําใหเปนกองไว, ในวันรุงขึ้น ไดถวายแกภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุ ๕๐๐ รูปไมอาจฉันผลไมทั้งหลายใหหมดสิ้น. ในกาลเสร็จภัตกิจ
พระศาสดาทรงถือบาตรจีวรเสด็จออกไปแลว. พระยาชางไปตามระหวาง ๆ
แหงภิกษุทั้งหลาย ยืนขวางพระพักตรพระศาสดาไว. ภิกษุทั้งหลายเห็น
ดังนั้น ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ชางนี้
ทําอะไร ?"
ศ. ภิกษุทั้งหลาย ชางนี้จะสงพวกเธอไปแลว ชวนใหเรากลับ.
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ภ. อยางนั้นหรือ ? พระองคผูเจริญ.
ศ. อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย.

ชางทํากาละไปเกิดเปนเทพบุตร
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะชางนั้นวา "ปาริเลยยกะ นี้ความ
ไปไมกลับของเรา, ฌานก็ดี วิปสสนาก็ดี มรรคและผลก็ดี ยอมไมมี
แกเจาดวยอัตภาพนี้, เจาหยุดอยูเถิด" พระยาชางไดฟงรับสั่งดังนั้นแลว
ไดสอดงวงเขาปากรองไห เดินตามไปขางหลัง ๆ. ก็พระยาชางนั้น
เมื่อเชิญพระศาสดาใหกลับได พึงปฏิบัติโดยอาการนั้นแลจนตลอดชีวิต.
ฝายพระศาสดาเสด็จถึงแดนบานนั้นแลว ตรัสวา "ปาริเลยยกะ จําเดิม
แตนี้ไป มิใชที่ของเจา, เปนที่อยูของหมูมนุษย. มีอันตรายเบียดเบียน
อยูรอบขาง, เจาจงหยุดอยูเถิด" ชางนั้นยืนรองไหอยูในที่นั้น, ครั้นเมื่อ
พระศาสดาทรงละคลองจักษุไป, มีหัวใจแตก. ทํากาละแลว เกิดใน
ทามกลางนางเทพอัปสรพันหนึ่ง ในวิมานทองสูง ๓๐ โยชน ในภพ
ดาวดึงส เพราะความเสื่อมใสในพระศาสดา ชื่อของเทพบุตรนั้นวา
"ปาริเลยยกเทพบุตร." ฝายพระศาสดาไดเสด็จถึงพระเชตวันแลวโดย
ลําดับ.

ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทูลขอขมาพระศาสดา
ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี สดับวา "ไดยินวา พระศาสดาเสด็จถึงกรุง
สาวัตถีแลว." ไดไป ณ ที่นั้นเพื่อจะกราบทูลขอขมาพระศาสดา. พระเจาโกศลทรงสดับวา "ไดยินวา พวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ผูกอ การแตกราว
เหลานั้นมาอยู" จึงเขาไปเฝาพระศาสดา ทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ
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หมอมฉันจักไมยอมใหภิกษุเหลานั้นเขามาสูแวนแควนของหมอมฉัน."
พระศาสดา ตรัสตอบวา " ดูกอนมหาราช ภิกษุเหลานั้นเปนผูมีศีล,
แตไมถือเอาคําของอาตมภาพ เพราะวิวาทกันและกันเทานั้น, บัดนี้
เธอทั้งหลายมาเพื่อขอขมาอาตมภาพ, ดูกอนมหาราช ขอภิกษุเหลานั้น
จงมาเถิด."
ฝายทานเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ ทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคจักไมยอมใหภิกษุเหลานั้นเขามาสูวิหาร" ดังนี้แลว ถูกพระศาสดาทรงหามเสียเหมือนอยางนั้น ไดนิ่งแลว. ก็เมื่อภิกษุเหลานั้น
ถึงกรุงสาวัตถีโดยลําดับแลว, พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งใหประทาน
เสนาสนะ ณ สวนขางหนึ่ง ทําใหเปนที่สงัดแตเธอทั้งหลาย. ภิกษุเหลาอื่น
ไมนั่ง ไมยืน รวมกับภิกษุพวกนั้น.
พวกชนผูมาแลว ๆ ทูลถามพระศาสดาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ
พวกไหน ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ผูกอ การแตกราวเหลานั้น ?" พระศาสดา
ทรงแสดงวา "พวกนั่น." ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเหลานั้น ถูกพวกชนผู
มาแลว ๆ ชีน้ ิ้ววา "ไดยินวา นั่นพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ผูกอการ
แตกราวเหลานั้น, ไดยินวา นั่นพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ผูกอการ
แตกราวเหลานั้น" ดังนี้ ไมอาจยกศีรษะขึ้น เพราะความอาย ฟุบลง
แทบบาทมูลแหงพระผูมีพระภาคเจา ทูลขอขมาพระผูมีพระภาคเจาแลว.
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายทํากรรมหนัก
แลว. ชื่อวาเธอทั้งหลายแมบวชแลวในสํานักของพระพุทธเจาผูเชนเรา,
เมื่อเราทําความสามัคคีอยู ไมทํา (ตาม) คําของเรา, ฝายบัณฑิต
อันมีในปางกอน สดับโอวาทของมารดาและบิดาผูตองประหารชีวิต,
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เมื่อบิดามารดานั้นแมถูกปลงชีวิคอยู, ก็ไมลวงโอวาทนั้น ภายหลังไดครอง
ราชสมบัติใน ๒ แวนแควน" ดังนี้แลว ตรัสทีฆาวุกุมารชาดก อีกเหมือน
กันแลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ทีฆาวุกุมาร ถึงเมื่อพระชนนีและ
พระชนกถูกปลงชีวิตอยูอยางนั้น, ก็ไมกาวลวงโอวาทของพระชนนีและ
พระชนกเหลานั้นแลว ภายหลังไดธิดาของพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในแวนแควนกาสีและแวนแควนโกศลทั้งสองแลว, สวนพวกเธอ
ทั้งหลายไมทํา (ตาม ) คําของเรา ทํากรรมหนัก" ดังนี้ แลว
ตรัสพระคาถานี้วา
๕. ปเร จ น วิชานนฺติ มยเมตฺถ ยมามฺหเส
เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ ตโต สมฺมนฺติ เมธคา.
"ก็ชนเหลาอืน่ ไมรูตัววา 'พวกเราพากันยอยยับ
อยูใ นทามกลางสงฆนี้' ฝายชนเหลาใดในหมูนั้น
ยอมรูชัด, ความหมายมั่นกันและกัน ยอมสงบ
เพราะการปฏิบัติของชนพวกนั้น ."
๑

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปเร เปนตน ความวา เหลาชนผูทํา
ความแตกราว ยกบัณฑิตทั้งหลายเสีย คือพวกอื่นจากบัณฑิตนั้น ชื่อวา
ชนพวกอื่น, ชนพวกอื่นนั้น ทําความวุนวายอยูในทํามกลางสงฆนั้น
ยอมไมรูสึกตัววา "เราทั้งหลาย ยอมยอยับ คือบนป ฉิบหาย ไดแก
ไปสูที่ใกล คือสํานักมฤตยูเปนนิตย."
๑. ขุ. ปญจก. ๒๗/๑๘๒. อรรถกถา. ๔/๔๙๕.
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บาทพระคาถาวา เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ ความวา ชนเหลาใด
ผูเปนบัณฑิตในหมูนั้น ยอมรูสึกตัววา "เราทั้งหลายไปสูที่ใกลมฤตยู."
บาทพระคาถาวา ตโต สมฺมนฺติ เมธคา ความวา ชนเหลานั้น
รูอยูอยางนี้แล ยังการทําความในใจโดยอุบายที่ชอบใหเกิดขึ้นแลว ยอม
ปฏิบัติเพื่อสงบความหมายมั่น คือความทะเลาะกัน, เมื่อเปนเชนนั้น
ความหมายมั่นเหลานั้นยอมสงบ เพราะความปฏิบัตินั้นของบัณฑิตเหลานั้น.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบอธิบายในพระคาถานี้ อยางนี้วา "คําวา
ปเร จ เปนตน ความวา ชนทั้งหลาย แมอันเรา (ตถาคต) กลาว
สอนอยูวา 'ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย อยาไดทําความแตกราวกัน'
ดังนี้เปนตน ในกาลกอน ก็ไมนับถือ เพราะไมรับโอวาทของเรา ชื่อวา
ชนพวกอื่น. ชนพวกอืน่ นั้น ยอมไมรูสึกตัววา 'เราทั้งหลายถือผิด
ดวยอํานาจอคติมีฉันทะเปนตน ยอมยอยยับ ไดแกพยายามเพื่อความเจริญ
แหงเหตุอันทําความพินาศ มีแตกราวกันเปนตน ในทามกลางสงฆนี้.'
แตบัดนี้ บุรุษผูเปนบัณฑิตเหลาใด ในระหวางแหงเธอทั้งหลายนั้น
พิจารณาอยูรูชัดวา ' เมื่อกอนเราทั้งหลายพยายามอยู ดวยอํานาจอคติมี
ฉันทะเปนตน ปฏิบัติโดยไมชอบแลว' ความหมายมั่น ทีน่ ับวาความ
ทะเลาะกันในบัดนี้เหลานี้ ยอมสงบจากสํานักบัณฑิตทั้งหลายเหลานั้น ๆ
คือเพราะอาศัยบุรุษผูเปนบัณฑิตทั้งหลายเหลานั้น ดวยประการฉะนี้."
ในกาลจบคาถา ภิกษุผูประชุมกัน ไดดํารงอยูในอริยผลทั้งหลาย
มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี จบ.
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๖. เรื่องจุลกาลและมหากาล [๖]
ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อเสด็จเขาไปอาศัยเสตัพยนคร ประทับอยูในปาไม
ประดูลาย ทรงปรารภจุลกาลและมหากาล ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา
"สุภานุปสฺสึ วิหรนฺต" เปนตน.

พีน่ อง ๓ คนทําการคาขาย
ความพิสดารวา กุฎม พีชาวเสตัพยนคร ๓ พี่นอง คือ จุลกาล ๑
มัชฌิมกาล ๑ มหากาล ๑. บรรดาพี่นอง ๓ คนนั้นพี่ชายใหญและนอง
ชายนอยเที่ยวไปในทิศทั้งหลาย นําสิ่งของมาดวยเกวียน ๕๐๐ เลม.
มัชฌิมกาล ขายสิ่งของที่พี่และนองทั้งสองนํามา.
ตอมาสมัยหนึ่ง พี่นองทั้งสองนั้น บรรทุกสิ่งของตาง ๆ ดวย
เกวียน ๕๐๐ เลมไปสูกรุงสาวัตถี ปลดเกวียนทั้งหลายในระหวางกรุง
สาวัตถีและพระเชตวัน (ตอกัน).
๑

มหากาลฟงธรรมแลวลานองชายไปบวช
ในพี่นอ ง ๒ คนนั้น
มหากาลเห็นอริยสาวกทั้งหลายชาวกรุง
สาวัตถี มีมอื ถือระเบียบดอกไมและของหอมเปนตน ไปเพื่อฟงธรรม
ในเวลาเย็น จึงถามวา "ชนเหลานี้ไปไหนกัน ?" ไดฟงความนั้นแลว
คิดวา "แมเราก็จักไป" เรียกนองชายมาแลวบอกวา " พอ ! เจาจง
๑. กุฏมพี คือ คนมั่งมี คนมีทรัพยสมบัติมาก, ผูครองเรือน, พอเรือน, ผูดูแลการงาน.
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เปนผูไมประมาทในเกวียนทั้งหลาย, ฝายเราจักไปฟงธรรม" ดังนี้แลว
ไปถวายบังคมพระตถาคต นั่งที่สุดบริษัทแลว.
วันนั้น พระศาสดา เมื่อจะตรัสอนุปุพพีกถา ตามอัธยาศัยของ
มหากาลนั้น จึงตรัสโทษความเลวทรามและความเศราหมองแหงกาม
ทั้งหลาย โดยปริยายเปนอันมาก ดวยสามารถแหงสูตรมีทุกขักขันธสูตร
เปนอาทิ. มหากาลไดสดับพระธรรมเทศนานั้นแลว จึงคิดวา "นัยวา
คนเราจําตองละสิ่งทั้งปวงไป, โภคะ (และ ) ญาติทั้งหลาย ยอมไม
ติดตามบุคคลผูไปปรโลกเลย, เราจะตองการอะไรดวยการครองเรือน
เราจักบวชละ, " เมื่อมหาชนถวายบังคมแลวหลีกไป, ทูลขอบรรพชา
กะพระศาสดา, เมื่อพระศาสดารับสั่งวา "ผูท ี่ทานควรลาไร ๆ ไมมี
หรือ ? ทูลวา "นองชายของขาพระองคมี พระเจาขา" เมื่อพระองค
ตรัสวา "ถากระนั้น เธอจงลาเขาเสีย," ทูลรับวา "ดีละ พระเจาขา"
กลับมาบอกนองชาย ดังนี้วา "พอ เจาจงปกครองสมบัติทั้งหมดนี้เถิด ."
จ. ก็พี่เลา ? ขอรับ.
ม. พี่จักบวชในสํานักของพระศาสดา. เขาออนวอนพี่ชายนั้น
ดวยประการตาง ๆ ก็ไมอาจใหกลับได, จึงกลาววา "ดีละพี่ ขอพี่จง
ทําตามอัธยาศัยเถิด." มหากาลไปบวชในสํานักของพระศาสดาแลว. ฝาย
จุลกาลก็ (ไป) บวช ดวยตั้งใจวา "เราจักชวนพี่ชายสึก."

พระมหากาลบําเพ็ญโสสานิกธุดงค
ในกาลตอมา มหากาลไดอุปสมบทแลว เขาไปเฝาพระศาสดา
ทูลถามถึงธุระในพระศาสนา, เมื่อพระศาสดาตรัสบอกธุระ ๒ อยาง
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แลว, ทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักไมสามารถบําเพ็ญ
คันถธุระได เพราะขาพระองคบวชในกาลเปนคนแก, แตจักบําเพ็ญ
วิปสสนาธุระใหบริบูรณ" ทูลใหพระองคตรัสบอกโสสานิกธุดงคจนถึง
พระอรหัต, ครั้นลวงปฐมยาม เมื่อชนนอนหลับหมดทุกคนแลว, ไปสู
ปาชา เวลาจวนรุง เมื่อชนทั้งหมด ยังไมทันลุกขึ้น (ตื่น) เลย กลับ
มายังวิหาร.

ระเบียบของผูอยูในปาชา
ครั้งนัน้ หญิงสัปเหรอคนหนึ่งชื่อกาลี ผูเฝาปาชา เห็นที่ยืนที่นั่ง
และที่จงกรมของพระเถระเขา คิดวา " ใครหนอมาในที่นี้ ? เราจัก
คอยจับตัว" เมื่อไมอาจจับได, วันหนึ่ง จึงตามประทีปไวที่กระทอม
ใกลปาชา พาบุตรธิดาไปแอบอยูในที่สวนขางหนึ่ง เห็นพระเถระเดิน
มาในมัชฌินยาม จึงไปไหวแลวพูดวา "ทานผูเจริญ พระผูเปนเจาพํานัก
อยูในที่ของพวกดิฉันนี้หรือ ?"
ถ. จะ อุบาสิกา.
ญ. ทานผูเจริญ ธรรมดาผูอยูในปาชาทั้งหลาย เรียนระเบียบ
( กอน ) จึงจะควร.
พระเถระไมกลาววา "ก็ขาพเจาจักประพฤติในระเบียบที่เจาบอก
แลวอยางไรเลา ? " กลับกลาววา "ทําอยางไรเลาจึงจะควร ? อุบาสิกา."
ญ. ทานผูเจริญ ธรรมดาผูอยูในปาชาทั้งหลาย ควรแจงความ
ที่คนอยูในปาชา แกผูเฝาปาชา พระมหาเถระในวิหาร และนายบาน.
ถ. เพราะเหตุไร ?
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ญ. เพราะพวกโจรทํากรรมแลว ถูกพวกเจาของ (ทรัพย) สะกด
ตามรอยเทาไป จึงทิ้งหอภัณฑะไวในปาชาแลวหลบหนีไป; เมื่อเปน
เชนนั้น พวกมนุษยก็ (รุมกัน ) ทําอันตรายแกคนที่อยูในปาชา แตเมื่อ
ไดแจงความแกเจาหนาที่เหลานั้นแลว, เจาหนาที่เหลานั้นยอมชวยกัน
ปองกันอันตรายได ดวยกลาวรับรองวา 'พวกขาพเจาทราบความที่ทาน
ผูเจริญนี้อยูในที่นี้สิ้นกาลประมาณเทานี้,
ทานผูเจริญรูปนี้มิใชโจร'
เพราะฉะนั้น ควรบอกแกเจาหนาที่เหลานั้น.
ถ. กิจอื่นอะไรเลา ? ที่ขาพเจาควรทํา.
ญ. ทานผูเจริญ ธรรมดาพระผูเปนเจา ผูอ ยูในปาชา จําตอง
เวนวัตถุทั้งหลายมี ปลา เนื้อ แปง งา และน้ําออยเปนตนเสีย, ไม
ควรจําวัดกลางวัน ไมควรเปนผูเกียจคราน ควรปรารภความเพียร,
ควรเปนผูไมโออวด ไมใชเจาเลห เปนผูมีอัธยาศัยงาม, เวลาเย็นเมื่อ
ชนหลับหมดแลว พึงมาจากวิหาร, เวลาจวนรุง เมื่อหมูชนทุกคนยัง
ไมลุกขึ้น (ตื่นนอน) เลย พึงไปวิหาร, ทานผูเจริญ ถาพระผูเปนเจา
อยูในที่นี้ดวยอาการอยางนี้ ไซร จักอาจยังกิจแหงบรรพชิตใหถึงที่สุดได,
ถาหมูชนนําศพมาทิ้ง, ดิฉันจะยกขึ้นสูเรือนยอดอันดาดดวยผากัมพล
ทําสักการะดวยวัตถุทั้งหลาย มีของหอมและระเบียบดอกไมเปนตนแลว
จักทําการปลงศพ, ผิวา พระผูเปนเจาจักยังไมอาจเพื่อยังกิจแหงบรรพชิต
ใหถึงที่สุดไดไซร, ดิฉันจะยกขึ้นสูเชิงตะกอนแลวติดไฟเผา เอาขอเกี่ยว
ลาก (ศพ) ออกมาวางไวภายนอก ทอนดวยขวาน เฉือนใหเปนชิ้น
๑

๑. ผาทําดวยขนสัตว.
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นอยชิ้นใหญแลวใสในไฟ แสดงแกทาน ( พระผูเปนเจา ) แลวจึง
คอยเผา.
ทีนั้น พระเถระสั่งนางกาลีนั้นวา "ดีละ นางผูเจริญ ก็นางเห็น
รูปารมณอยางหนึ่งแลว จงบอกแกขาพเจานะ." นางกาลีรับวา " จะ."
พระเถระทําสมณธรรมอยูในปาชาตามอัธยาศัย (ของตน).

พระจุลกาลกลุมใจ
สวนพระจุลกาลเถระ ผุดลงผุดนั่ง รัญจวนถึงฆราวาส คิดถึงบุตร
และภรรยา คิดวา "พี่ชายของเรานี้ ทํากรรมหนักยิ่ง."

พระมหากาลพิจารณาศพกุลธิดา
ลําดับนั้น กุลธิดาคนหนึ่ง ไดทํากาละในเวลาเย็น ซึ่งยังมิทัน
เหี่ยวแหง ซูบซีด เพราะพยาธิกําเริบขึ้นในครูเดียวนั้น. พวกญาติ
หามศพกุลธิดานั้นไปสูปาชาในเวลาเย็น พรอมดวยเครื่องเผาตาง ๆ มีฟน
และน้ํามันเปนตน ใหคาจางแกหญิงเฝาปาชา ดวยคําวา " นางจงจัด
การเผาศพนี้" ดังนี้แลว มอบ (ศพ) ใหแลวหลีกไป. นางเปลื้อง
ผาหมของกุลธิดานั้นออกแลว เห็นสรีระซึ่งตายเพียงครูเดียวนั้น แสน
ประณีต มีสีดังทองคํา จึงคิดวา "อารมณนี้ควรจะแสดงแกพระผูเปน
เจา" แลวไปไหวพระเถระกลาววา ทานเจาขา อารมณชื่อเห็นปานนี้
มีอยู, ขอพระคุณเจาพึง (ไป) พิจารณาเถิด."
พระเถระรับวา "จะ" ดังนี้แลวไป ใหเลิกผาหมออกแลว
พิจารณาตั้งแตฝาเทาถึงปลายผมแลว พูดวา "รูปนี้ประณีตยิ่งนัก มี
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สีดุจทองคํา, นางพึงใสรูปนั้นในไฟ ในกาลทีร่ ปู นั้นถูกเปลวไฟใหญ
ลวกแลว จึงบอกแกขาพเจา" ดังนี้แลว ไปยังที่อยูของคนนั่นแล นั่ง
แลว. นางทําอยางนั้นแลว จึงแจงแกพระเถระ พระเถระไปพิจารณา.
ในที่ถูกเปลวไฟกระทบแลว ๆ สีแหงสรีระไดเปนดังแมโคดาง. เทาทั้งสอง
งอหงิกหอยลง มือทั้งสองกําเขา หนาผากไดมีหนังปอกแลว.

พระมหากาลบรรลุพระอรหัต
พระเถระพิจารณาวา "สรีระนี้เปนธรรมชาติทําใหไมวายกระสัน
แกบุคคลผูแลดูอยูในบัดเดี๋ยวนี้เอง, แตบัดนี้ (กลับ) ถึงความสิ้นถึง
ความเสื่อมไปแลว." กลับไปที่พักกลางคืน นั่งพิจารณาถึงความสิ้นและ
ความเสื่อมอยู กลาวคาถาวา
"สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีอันเกิดขึ้นและ
เสื่อมไปเปนธรรมดา, เกิดขึ้นแลวยอมดับไป ความ
สงบแหงสังขารนั้นเปนสุข"
เจริญวิปสสนาไดบรรลุพระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
เมื่อทานบรรลุพระอรหัตแลว, พระศาสดามีภิกษุสงฆแวดลอมเสด็จ
จาริกไปยังเสตัพยนครแลว เสด็จเขาสูปาไมประดูลาย.
พวกภรรยาของพระจุลกาล ไดยินวา "ขาววา พระศาสดาเสด็จ
มาถึงแลว." คิดวา "พวกเราจัก ( ชวยกัน) จับสามีของพวกเรา "
ดังนี้แลว สง (คน) ไปใหทูลอาราธนาพระศาสดา.

ระเบียบปูอาสนะสมัยพุทธกาล
ก็ในสถานที่พระพุทธเจาทั้งหลายไมทรงคุนเคย

ควรที่ภิกษุรูป
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หนึ่งผูบอกการปูอาสนะจะตองลวงหนาไปกอน. ก็อาสนะสําหรับพระ
พุทธเจาทั้งหลาย พึงใหปูในที่ทามกลาง, อาสนะสําหรับพระสารีบุตรเถระ
พอใหปูขางขวา, อาสนะสําหรับพระมหาโมคคัลลานเถระ พึงใหปูขางซาย
แหงอาสนะของพระพุทธเจานั้น, อาสนะสําหรับภิกษุสงฆพึงใหปูในขาง
ทั้งสองถัดจากที่นั้นไป. เพราะฉะนั้น พระมหากาลเถระพักอยูในที่
หมจีวร สงพระจุลกาลไปวา "เธอจงลวงหนาไปบอกการปูอาสนะ."

พระจุลกาลถูกหญิงจักสึก
พวกชนในเรือน ทําการเสสรวลกับทาน จําเดิมแตกาลที่พวกเขา
เห็นทาน (แกลง) ปูอาสนะต่ําในที่สุดพระสังฆเถระ ปูอาสนะสูงในที่
สุดของสังฆนวกะ . พระจุลกาลนอกนี้ ชี้เเจงวา "พวกเจาจงอยาทํา
อยางนั้น, จงปูอาสนะสูงในที่สูง ปูอาสนะต่ําในที่ต่ํา."
พวกหญิง ทําที่เหมือนไมไดยินถอยคําของทาน รุมกันวา "ทาน
เที่ยวทําอะไรอยู ? หนาที่ใหปูอาสนะไมสมควรแกทานหรือ ? ทานลา
ใครบวช ? ทานใครเปนผูยอมใหบวช ? มาในที่นี้ทําไม .?" ดังนี้แลว
ชวยกันฉุดสบงและจีวรออกแลว ใหนุงผาขาว สวมเทริดมาลาบนศีรษะ
แลวสงไปดวยคําวา "เธอจงไปนําเสด็จพระศาสดามา, พวกขาพเจาจะ
ปูอาสนะ."
จุลกาลดํารงอยูในภาวะแหงภิกษุ สิ้นกาลไมนาน ยังไมทันได
พรรษา ก็สกึ จึงไมรูสึกอาย, เพราะฉะนั้น เขาจึงหมดความรังเกียจ
๑

๑. ผูใหมในสงฆ หมายความวา ผูมีพรรษานอยกวาทุกรูปในหมูน ั้น.
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ดวยกิริยาอาการนั้นเสียทีเดียว ไปถวายบังคมพระศาสดาแลว พาภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประมุขมา.
ก็ในกาลเสร็จภัตกิจของภิกษุสงฆ พวกภรรยาของพระมหากาลคิด
กันวา "หญิงพวกนี้ รุมจับสามีของตนได พวกเราก็จักจับสามีของ
พวกเราบาง" จึงใหนิมนตพระศาสดา เพื่อประโยชนแกการเสวย
ภัตตาหารในวันรุงขึ้น.

พระมหากาลก็ถูกภรรยาจับสึก
ก็ในกาลนั้น ภิกษุรูปอื่นไดไป (ชี้แจง) ใหปูอาสนะ. หญิง
เหลานั้นไมไดโอกาสในขณะนั้น อาราธนาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุขใหนั่งแลว ไดถวายภิกษา, ก็จุลกาลมีภรรยา ๒ คน มัชฌิมกาล
มี ๔ คน, มหากาลมี ๘ คน, ฝายภิกษุทั้งหลายใครทําภัตกิจ ไดนั่งทํา
ภัตกิจแลว, พวกที่ใครไปภายนอก ก็ไดลุกไปแลว; สวนพระศาสดา
ประทับนั่งทรงทําภัตกิจ. ในกาลเสร็จภัตกิจของพระองค หญิงเหลานั้น
ทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ
พระมหากาลทําอนุโมทนาแกพวก
ขาพระองคแลว จึงจักไป, ขอพระองคเสด็จไปกอนเถิด."
พระศาสดา ตรัสวา " ดีละ" ไดเสด็จลวงหนาไปแลว. ครั้นถึง
ประตูบาน ภิกษุสงฆก็ยกโทษวา "ทําไม พระศาสดา จึงทรงทํา
เชนนี้นี่ ? พระองคทรงทราบแลว จึงทรงทํา หรือไมทรงทราบแลว
ทรงทําหนอ ? วานนี้ อันตรายแหงบรรพชาเกิดขึ้นแกจุลกาล เพราะ
การลวงหนาไปกอน, วันนี้ อันตรายมิไดมี เพราะภิกษุอื่นลวงหนาไป
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กอน, บัดนี้ พระศาสดา รับสั่งใหพระมหากาลยับ ยั้งอยู แลวเสด็จมา.
ก็ภิกษุผูมีศีล ถึงพรอมแลวดวยอาจาระ หญิงเหลานั้นจักทําอันตรายแหง
บรรพชาแกพระมหากาลนั้นไดละหรือ ?"
พระศาสดาทรงสดับคําของภิกษุเหลานั้นแลว เสด็จกลับมาประทับ
ยืนอยู ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกลาวอะไรกัน ?" ภิกษุ
เหลานั้น ทูลความนั้นแลว.
ศ. ภิกษุทั้งหลาย ก็พวกเธอสําคัญมหากาลเหมือนจุลกาลหรือ ?
ภ. อยางนั้น พระเจาขา เพราะจุลกาลนั้น มีภรรยา ๒ คน
( สวน) พระมหากาลนี้ มีถึง ๘ คน, เธอถูกภรรยาทั้ง ๘ รุมจับไว
แลว จักทําอะไรได พระเจาขา ?
๑

พระมหากาลเปนผูไมหวั่นไหว
พระศาสดาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยาไดกลาวอยางนั้น,
จุลกาล ลุกขึ้น ลุกขึ้นพรอมแลว มากไปดวยอารมณวางามอยู เปนเชน
กับตนไมที่มีกําลังไมแข็งแรง ตั้งอยูริมเหวและเขาขาด, สวนมหากาลบุตร
ของเรา ตามเห็นอารมณวาไมงามอยู เปนผูไมหวั่นไหวเลย เหมือน
ภูเขาหินแตงทึบ" ดังนี้แลว ไดภาษิตพระคาถาเหลานี้วา
๗. สุภานุปสฺสึ วิหรนฺต
อินฺทฺริเยสุ อสวุต
โภชนมฺหิ อมตฺตฺุ กุสีต หีนวีริย
ต เว ปสหติ มาโร
วาโต รุกฺขว ทุพฺพล.
อสุภานุปสฺสึ วหรนฺต อินฺทฺริเยสุ สุสวุต
๑. นิวตฺตตฺวา ตามศัพทวา ใหกลับ.
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โภชนมฺหิ จ มตฺตฺุ สทฺธ อารทฺธวีริย
ต เว นปฺปสหติ มาโร
วาโต เสลว ปพฺพต.
"ผูตามเห็นอารมณวางาม ไมสํารวมในอินทรีย
ทั้งหลาย ไมรูประมาณในโภชนะ เกียจคราน
มีความเพียรเลวทรามอยู ผูนั้นแล มารยอมรังควาน
ได, เปรียบเหมือนตนไมที่มีกําลังไมแข็งแรง ลม
รังควานไดฉะนั้น. (สวน) ผูต ามเห็นอารมณวา
ไมงาม สํารวมดีในอินทรียทั้งหลาย รูประมาณใน
โภชนะ มีศรัทธาและปรารภความเพียรอยู ผูนั้นแล
มารยอมรังควานไมได, เปรียบเหมือนภูเขาหิน ลม
รังควานไมได ฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุภานุปสฺสึ ไดแก ผูตามเห็นอารมณ
วางาม. อธิบายวา ผูปลอยใจไปในอารมณที่นาปรารถนาอยู. ก็บุคคล
ใด เมื่อถือโดยนิมิต โดย อนุพยัญชนะ ยอมถือวา "เล็บทัง้ หลายงาม."
ถือวา "นิ้วทั้งหลายงาม." ถือวา "มือทั้งสอง เทาทั้งสอง แขงทั้งสอง
ขาทั้งสอง สะเอว ทอง ถันทั้งสอง คอ ริมฝปาก ฟนทั้งหลาย ปาก จมูก
ตาทั้งสอง หูทั้งสอง คิ้วทั้งสอง หนาผาก ผมทั้งหลาย งาม." ถือวา "ผม
ขน เล็บ ฟน หนัง งาม." (หรือ) ถือวา "สีงาม ทรวดทรง
๑

๒

๑. ไดแกรวบถือทั้งหมด. ๒. ไดแกแยกถือเปนสวน ๆ เชน ผมงาม เล็บงาม เปนตน.
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งาม." บุคคลนี้ชื่อวาตามเห็นอารมณวางาม. ผูนั้นคือผูตามเห็น
อารมณวางามอยางนั้นอยู.
บทวา อินฺทฺริเยสุ ไดแก ในอินทรีย ๖ มีจักษุเปนตน.
บทวา อสวุต ไดแก ผูไมรักษาทวารทั้งหลาย มีจักษุทวาร
เปนตน.
บทวา อมตฺตุ ความวา ชื่อวาผูไมรูจักประมาณในโภชนะ
เพราะไมรูประมาณนี้ คือประมาณในการแสวงหา ประมาณในการรับ
ประมาณในการบริโภค. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาผูไมรูจักประมาณเพราะไมรู
ประมาณแมนี้ คือ ประมาณในการพิจารณา ประมาณในการสละ คือ
ไมทราบแมวา "โภชนะนี้ประกอบดวยธรรม นีไ้ มประกอบดวยธรรม."
บทวา กุสีต ความวา ชื่อวาผูเกียจคราน เพราะความเปนผูเปน
ไปในอํานาจของกามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก.
บทวา หีนวีริย ความวา ผูไมมคี วามเพียร คือผูเวนจากการ
ทําความเพียรในอิริยาบถทั้งสี่.
บทวา ปสหติ แปลวา ยอมครอบงํา คือ ย่ํายี.
บาทพระคาถาวา วาโต รุกขฺ ว ทุพฺพล ความวา เหมือนลม
มีกําลังแรง รังควานตนไมที่มีกําลังไมแข็งแรง ซึ่งเกิดริมเขาขาด.
อธิบายวา เหมือนอยางวา ลมนั้น ยังสวนตาง ๆ มี ดอก ผล ใบออน
เปนตน แหงตนไมนั้นใหรวงลงบาง หักกิ่งนอยบาง หักกิง่ ใหญบาง
พัดถอนตนไมนั้นพรอมทั้งราก ทําใหรากขึ้นเบื้องบน กิ่งลงเบื้องลาง
ฉันใด; มารคือกิเลส อันเกิดในภายใน ยอมรังควานบุคคลผูเห็นปาน
๑

๑. อินทรีย ๖ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย มนินทรีย.
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นั้นไดฉันนั้นเหมือนกัน; คือกิเลสมารทําใหตองอาบัติเล็ก ๆ นอย ๆ
เหมือนลมมีกําลังแรง พัดสวนตาง ๆ มี ดอก ผล ใบออนเปนตน
แหงตนไมที่ไมแข็งแรงใหรวงลงบาง, ทําใหตองอาบัติมีนิสสัคคียะเปนตน
เหมือนลมมีกําลังแรง ทําการหักกิง่ ไมเล็ก ๆ บาง, ทําใหตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ๑๓ เหมือนลมมีกําลังแรง ทําการหักกิ่งไมใหญบาง, ทําให
ตองอาบัติปาราชิก นําออกจากศาสนา อันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว
ใหถึงความเปนคฤหัสถโดย ๒-๓ วันเทานั้น เหมือนลมมีกําลังแรงถอน
(ตนไม) ทําใหโคนลง มีรากขึ้นเบื้องบน มีกิ่งลงเบื้องลางบาง. กิเลสมารยอมยังบุคคลเห็นปานนั้นใหเปนไปในอํานาจของตน.
บทวา อสุภานุปสฺสึ ความวา ผูเห็นอารมณไมงาม ๑๐ อยาง อยางใด
อยางหนึ่งวาไมงาม. คือประกอบในมนสิการ โดยความเปนของปฏิกูล
ไดแกเห็นผมทั้งหลาย โดยความไมงาม เห็นขน เล็บ ฟน หนัง
สี ทรวดทรง โดยความไมงาม.
บทวา อินฺทฺริเยสุ ไดแก ในอินทรีย ๖. บทวา สุสวุต ไดแก
ผูเวนจากการถือ มีถือโดยนิมิตเปนตน คือผูมที วารอันปดแลว.
บทวา มตฺตฺุ ความวา ผูรูจักประมาณในโภชนะ โดยตรงกัน
ขามกับความเปนผูไมรูจักประมาณ.
๑

๑. อสุภ อารมณอันไมงาม มี ๑๐ คือ ๑. อุทธุมาตกอสุก อสุภที่ขึ้นพอง ๒. วินีลกอสุภ
อสุภที่มีสีเขียว ๓. วิปุพพกอสุภ อสุภที่มีหนองไหลออก ๔. วิจฺฉิททกอสุภ อสุภที่เขาสับฟน
เปนทอน ๆ ๕. วิกฺขายิตกอสุภ อสุภที่สัตวยื้อแยงกิน ๖. วิกฺขิตฺตกอสุภ อสุภี่ขาดกลาง
๗. หตวิกฺขิตตฺ กอสุภ อสุภที่ขาดกระจักกระจาย ๘. โลหิตกอสุภ อสุภที่เปอ นเลือด
๙. ปุฬวุ กกุสภุ อสุภที่มีหมูห นอน ๑๐. อฏิกอสุภ อสุภที่มีแตรางกระดูก
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บทวา สทฺธึ ความวา ผูประกอบดวยโลกิยสัทธา มีอันเชื่อกรรม
และผลเปนลักษณะอยางหนึ่ง และประกอบดวยโลกุตรสัทธา กลาวคือ
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในวัตถุ ๓ อยางหนึ่ง.
บทวา อารทฺธวีริย ไดแก ผูประคองความเพียร คือผูมีความ
เพียรเต็มที่.
บทวา ต เว ไดแก บุคคลนั้น คือเห็นปานนั้น.
อธิบายวา ลมมีกําลังออน พัดเบา ๆ ยอมไมอาจใหศิลาแตง
ทึบหวั่นไหวได ฉันใด; กิเลสมารที่มีกําลังทราม แมเกิดขึ้นในภายใน
ยอมรังควาน (บุคคลนั้น) ไมได คือไมอาจใหหวั่นไหว สะเทือน
คลอนแคลนได ฉันนั้น.
๑

พระมหากาลเหาะหนีภรรยา
พวกหญิงแมเหลานั้นแล ที่เปนภรรยาเกาของพระมหากาลนั้น
ลอมพระเถระเเลว กลาวคําเปนตนวา "ทานลาใครบวช บัดนี้ทานจัก
เปนคฤหัสถหรือจักไมเปนเลา ?" ดังนี้แลว ไดเปนผูใครเพื่อจะเปลื้อง
ผูกาสายะทั้งหลาย (ของพระเถระ) ออก.
พระเถระกําหนดลาการของหญิงเหลานั้นไดแลว ลุกจากอาสนะ
ที่นั่งแลวเหาะไปดวยฤทธิ์ ทําลายชอฟาเรือนยอด ไปทางอากาศ. เมื่อ
พระศาสดา พอตรัสพระคาถาจบลง, ชมเชยพระสรีระของพระศาสดา
ซึ่งมีวรรณะดังทองคํา ลงมาถวายบังคมพระบาทยุคลของพระตถาคตแลว
๑. วัตถุ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ.
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ในกาลจบคาถา ภิกษุผูประชุมกัน ดํารงอยูในอริยผลทั้งหลายมี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องจุลกาลและมหากาล จบ.
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๗. เรื่องพระเทวทัต [๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภการไดผา
กาสาวะอันบุคคลนํามาแตแควนคันธาระของพระเทวทัต ในกรุงราชคฤห
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อนิกฺกสาโว" เปนตน.

พระสารีบุตรแสดงธรรมแกชาวกรุงราชคฤห
ความพิสดารวา สมัยหนึ่ง พระอัครสาวกทั้งสองพาบริวารของ
ตน องคละ ๕๐๐ รูป ไปทูลลาพระศาสดาแลว ไดไปจากพระเชตวัน
สูกรุงราชคฤห.
ชาวกรุงราชคฤห รวมเปนพวกเดียวกัน ๒ คนบาง ๓ คนบาง
หลายคนบาง ไดถวายอาคันตุกทาน. อยูมาวันหนึ่ง ทานพระสารีบุตร
เมื่อจะทําอนุโมทนา แสดงธรรมอยางนี้วา "อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย
ทายกคนหนึ่งถวายทานดวยตนเอง (แต) ไมชักชวนคนอื่น, ทายก
นั้น ยอมไดโภคสมบัติในที่แหงตนเกิดแลว ๆ ( แต ) ไมไดบริวารสมบัติ, คนหนึ่งชักชวนคนอื่น สวนตนเองไมถวาย, ผูนั้น ยอมได
บริวารสมบัติในที่แหงตนเกิดแลว ๆ (แต ) ไมไดโภคสมบัติ, คน
หนึ่งแมตนเองก็ไมไดถวาย แมคนอื่นก็ไมชักชวน, ผูนั้น ยอมไมได
แมวัตถุมาตรวาขาวปลายเกรียนพออิ่มทอง ยอมเปนคนอนาถา หา
ปจจัยมิได ในที่แหงคนเกิดแลว ๆ คนหนึ่งทั้งตนเองก็ถวาย ทั้งชัก
๑

๑. ถวายแกภกิ ษุผูมาใหม คือผูเปนแขก.
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ชวนคนอื่น ผูนั้น ยอมไดทั้งโภคสมบัติ ทั้งบริวารสมบัติ ในที่แหงตน
เกิดแลว ๆ สิ้นรอยอัตภาพบาง พันอัตภาพบาง แสนอัตภาพบาง."

นิมนตภิกษุพันรูปรับภัตตาหาร
บุรุษผูบัณฑิตคนหนึ่ง ฟงพระธรรมเทศนานั้นแลว คิดวา "ทาน
ผูเจริญ พระธรรมเทศนานาอัศจรรยนัก. พระผูเปนเจาสารีบุตรกลาว
เหตุแหงความสุข, เราทํากรรมอันยังสมบัติทั้งสองเหลานี้ใหสําเร็จ ยอม
สมควร" ดังนี้แลว จึงนิมนตพระเถระวา "ทานขอรับ พรุง นี้ ขอ
นิมนตทานทั้งหลายรับภิกษาของผมเถิด."
พระเถระ ถามวา "ทานตองการภิกษุเทาไร ? อุบาสก."
อุบาสก ยอนถามวา "ภิกษุที่เปนบริวารของใตเทามีเทาไร ?
ขอรับ."
ถ. มีประมาณพันรูป อุบาสก.
อุ. ขาแตทานผูเจริญ ขอใตเทาพรอมดวยภิกษุทั้งหมดทีเดียว
โปรดรับภิกษา (ของผม). พระเถระรับแลว.

อุบาสกชวนชาวบานถวายภัตตาหาร
อุบาสกเที่ยวไปในถนนพระนคร ชักชวนดวยคําวา "ขาแตแมและ
พอทั้งหลาย ฉันนิมนตภิกษุไวพันรูป, ทานทั้งหลายจักอาจถวายภิกษา
มีจํานวนเทาไร ? ทานทั้งหลายจักอาจถวายภิกษาแกภิกษุมีจํานวน
เทาไร ?"
พวกมนุษยกลาวโดยพอเหมาะพอควร (แกกําลัง) ของตน ๆ วา
"พวกฉันจักถวายแกภิกษุ ๑๐ รูป, พวกฉัน ๒๐ รูป, พวกฉัน ๑๐๐ รูป."
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อุบาสกกลาววา "ถากระนั้น เราทั้งหลาย จักประชุมหุงตม
รวมกันในทีแ่ หงเดียว, ขอทานทุก ๆ คน จงรวบรวมวัตถุตาง ๆ มี
น้ํามัน งา ขาวสาร เนยใส น้ําออยเปนตน" ดังนี้แลว ใหรวม
ไวในที่แหงหนึ่ง.
ทีนั้น กุฏมพีผูหนึง่ ใหผากาสาวะอันนํามาจากแควนคันธาระซึ่งมี
คาแสนหนึ่ง แกอุบาสกนั้นแลว สัง่ วา "ถาทาน วัฏฏของทานยังไม
เพียงพอไซร. ทานพึงจายผาผืนนี้ใหครบสวนที่บกพรอง, ถาทานวัฏฏ
ของทานเพียงพอไซร ทานพึงถวาย (ผาผืนนี้ ) แกภิกษุรูปที่ทาน
ปรารถนา." ในกาลนั้น ทานวัฏฏทกุ ๆ อยางของอุบาสกนั้นเพียงพอ
แลว. อะไร ๆ ชื่อวาบกพรองมิไดมี, อุบาสกนั้นจึงถามมนุษยทั้งหลาย
วา "ผากาสาวะอันหาคามิไดผืนนี้ อันกุฏมพีผูหนึ่งกลาวอยางนี้แลว
มอบใหไว. ทานวัฏฏ (ของพวกเรา ) ก็มีเหลือเพื่อแลว, เราทั้งหลาย
จะถวายผากาสาวะผืนนี้แกทานรูปไหนเลา ?"
๑

ถวายผาราคาตั้งแสนแกพระเทวทัต
บางพวกกลาววา "ถวายแกพระสารีบุตรเถระ." บางพวกกลาววา
"พระเถระมักมาในเวลาขาวกลาแก แลวก็ไป, พระเทวทัตเปนสหายใน
การมงคลและอวมงคลทั้งหลายของพวกเรา ดํารงอยูเปนนิตย เหมือน
หมอน้ํา, พวกเราจะถวายผาผืนนั้นแกทาน," แมเมื่อถอยคําเปนไปหลาย
ทาง (อยางนั้น), พวกที่กลาวา "ควรถวายแกพระเทวทัต" ไดมี
จํานวนมากกวา. เมื่อเปนอยางนั้น พวกเขาจึงไดถวายผากาสาวะนั้นแก
พระเทวทัต.
๑. ทานวัฏฏ ไดแกของทําบุญ.
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พระเทวทัตนุงหมผาไมสมควรแกตน
พระเทวทัต ตัดผานั้นแลว เย็บ ยอม นุง หมเที่ยวไป. พวก
มนุษยเห็นทานแลว จึงพูดกันวา "ผาผืนนี้หาสมควรแกพระเทวทัตไม
ควรแกพระสารีบุตรเถระ, พระเทวทัตนุงหมผาอันไมสมควรแกตนเที่ยว
ไป."
ขณะนั้น ภิกษุผูอยูตางทิศรูปหนึ่ง ( ออก ) จากกรุงราชคฤห
ไปสูกรุงสาวัตถี ถวายบังคมพระศาสดา เปนผูอันพระศาสดาทรงทํา
ปฏิสันถาร ตรัสถามถึงการอยูผาสุกของพระอัครสาวกทั้งสองแลว จึง
กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดจําเดิมแตตน.
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุ เทวทัตนั้นทรงผาที่ไมสมควรแก
ตนในบัดนี้เทานั้นก็หามิได, แมในกาลกอน เธอก็ทรงแลวเหมือนกัน"
ดังนี้แลว ทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัสวา)

ครั้งกอนพระเทวทัตเปนนายพรานชาง
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติ ในพระนคร
พาราณสี, นายพรานชาง ชาวพระนครพาราณสีผูหนึ่ง ลมชางแลว
นํางา หนัง ไสใหญและเนื้อล่ํามาแลวขายเลี้ยงชีวิต. ครั้งนัน้ ชางหลาย
พันเชือกเดินหากินอยูในปาแหงหนึ่ง พบพระปจเจกพุทธะหลายองค
จําเดิมแตกาลนั้น เมื่อไป หมอบลงดวยเขาทั้งสองแลวจบ ในกาลที่ไป
และมา ( ทุกครั้ง) แลวจึงผานไป. วันหนึ่ง นายพรานชางเห็นกิริยา
นั้นแลว คิดวา "เราลมชางเหลานี้ไดโดยยาก, ก็ในกาลไปและมา
๑

๑. กิริยาของชางที่ทําความเคารพ ตรงกับคําวา ไหว.

.
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ชางเหลานี้ยอมจบพระปจเจกพุทธะทั้งหลาย, มันเห็นอะไรหนอ ? จึง
จบ," กําหนดไดวา "เห็นผากาสาวะ" ดังนี้แลว ดําริวา "บัดนี้
แมเราไดผากาสาวะยอมควร," เมื่อพระปจเจกพุทธะรูปหนึ่งลงไปสูชาตสระสรงน้ําอยู วางผากาสาวะทั้งหลายไวที่ริมฝง, จึงลักจีวรไป จับหอก
นั่งคลุมโปง อยูริมหนทางที่ชางเหลานั้นไปมา.
หมูชางเห็นเขาแลวจึงจบ ดวยสําคัญวา "พระปจเจกพุทธะ"
แลวก็ผานไป. นายพรานชางนั้นเอาหอกพุงถูกชางตัวไปขางหลังชางเหลา
นั้นทั้งหมดใหตายแลว ถือเอาสวนตาง ๆ มีงาเปนตน ฝงสวนที่เหลือใน
แผนดินแลวไป.
ในกาลตอมา พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในกําเนิดชาง ไดเปน
หัวหนาชาง เปนนายโขลง. ถึงในกาลนั้น นายพรานชางนั้น ก็คงทํา
อยูอยางนั้น. พระมหาบุรุษทราบความหมดสิ้นไปแหงบริษัทของตน
จึงถามวา "ชางเหลานี้ไปไหน ? จึงเบาบางไป," เมื่อเหลาชางนั้น
ตอบวา "ไมทราบ นาย" คิดวา "ชางทั้งหลายจะไปไหนไมบอกเรา
( กอน ) จักไมไป, อันตรายพึงมี" นึกสงสัยวา "อันตรายพึงมีแต
สํานักแหงบุรุษผูนั่งคลุมผากาสาวะในที่แหงหนึ่ง," เพื่อจะจับบุรุษนั้น
จึงสงชางทั้งหมดลวงหนาไปกอน สวนคนมาลาหลัง, นายพรานชางนั้น
เมื่อชางที่เหลือจบแลวเดินไป, เห็นพระมหาบุรุษกําลังเดินมาจึงมวนจีวร
พุงหอกไป.
พระมหาบุรุษคุมสติเดินมา ถอยกลับไปขางหลังหู ลบหอกแลว.
ทีนั้น จึงวิ่งแปรเขาไป เพื่อจะจับนายพรานชางนั้น ดวยสําคัญวา
๑

๒

๑. ชาตสระ สระที่เปนของไมมีใครขุดทํา. ๒. สสีส ปารุปตฺวา.
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"เจาคนนี้ ใหชางของเราฉิบหายแลว." นายพรานขางนอกนี้ แอบบัง
ตนไมตนหนึ่ง. ทีนั้น พระมหาบุรุษ เอางวงรวบเขาพรอมกับตนไม
หมายใจวา "จักจับฟาดลงที่แผนดิน. " ( ครั้น ) เห็นผากาสาวะที่เขา
นําออกแสดง จึงยับยั้งไว ดวยคิดเห็นวา " ถาเราจักประทุษรายใน
บุรุษนี้ไซร. ชื่อวาความละอายในพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธะและ
พระขีณาสพหลายพันองค จักเปนอันเราทําลายแลว." ซักถามวา
"ญาติของเราประมาณเทานี้ เจาใหฉิบหายแลวหรือ ?"
นายพรานชางรับสารภาพวา "จะ นาย."
พระมหาบุรุษกลาววา "เพราะอะไร เจาจึงไดทํากรรมอันหยาบชา
อยางนี้ ? เจาหมผาไมสมควรแกตน สมควรแกทานผูปราศจากราคะ
ทั้งหลาย เมื่อทํากรรมอันลามกเห็นปานนี้ ชื่อวาทํากรรมอันหนัก."
ก็แล ครั้นกลาวอยางนั้นแลว เมื่อจะขมขี่ใหยิ่งขึ้น จึงกลาวคาถาวา
" ผูใด มีกิเลสดุจน้ําฝาดยังไมออก ปราศจาก
ทมะและสัจจะ จักนุงหมผากาสาวะ, ผูนั้นยอมไม
ควรนุงหมผากาสาวะ, สวนผูใด พึงเปนผูมีกิเลส
ดุจน้ําฝาดอันคายแลว ตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลาย ประกอบดวยทมะและสัจจะ, ผูนั้นแล ยอมควรนุงหม
ผากาสาวะ.
ดังนี้แลว กลาววา เจาทํากรรมอันไมสมควร" แลวก็ปลอยเขาไป.

ของดียอมควรแกคนดีหาควรกับคนชั่วไม
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา (แสดง) แลว
ทรงยอชาดกวา "นายพรานชางในกาลนั้น ไดเปนเทวทัต (ในบัดนี้)
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ชางตัวประเสริฐผูขมขี่นายพรานชางนั้น คือเราเอง " ดังนี้ ตรัสวา
"ภิกษุ ไมใชแตในกาลนี้เทานั้น. แมในกาลกอน เทวทัตก็ทรงผา
ไมสมควรแกตนเหมือนกัน" ดังนี้แลว ไดภาษิตพระคาถาเหลานี้วา
๗. อันกกสาโว กาสาว โย วตฺถ ปริทเหสฺสติ
อเปโต ทมสจฺเจน
น โส กาสาวมรหติ.
โย จ วนฺตกสาวสฺส สีเลสุ สุสมาหิโต
อุเปโต ทมสจฺเจน
ส เว กาสาวมรหติ.
"ผูใด มีกิเลสดุจน้ําฝาดยังไมออก ปราศจากทมะ
และสัจจะ จักนุงหมผากาสาวะ, ผูนั้นยอมไมควร
นุงหมผากาสาวะ, สวนผูใด พึงเปนผูมีกิเลสดุจ
น้ําฝาดอันคายแลว ตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลาย ประกอบ
ดวยทมะและสัจจะ, ผูนั้นแล ยอมควรนุงหมผา
กาสาวะ."
เนื้อความนี้ บัณฑิตพึงแสดงแมดวยฉัททันตชาดก ดังนี้แล.
๑

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนิกฺกสาโว ความวา ผูชื่อวามี
กิเลสดุจน้ําฝาด เพราะกิเลสดุจน้ําฝาดทั้งหลาย มีกามราคะเปนตน.
บทวา ปริทเหสฺสติ ความวา จักใชสอยดวยสามารถแหงการนุง
การหม และการลาด. พระบาลีวา "ปริทหิสฺสติ" ก็ม.ี
บาทพระคาถาวา อเปโต ทมสจฺเจน ความวา ปราศจาก.
๑. ขุ. ติรสติ. ๒๗/ ๔๙๐. อรรถกถา. ๗/๒๒๖.
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อธิบายวา "พราก" จากการฝกอินทรีย และวจีสัจจะอันเปนฝาย
ปรมัตถสัจจะ.
บทวา น โส เปนตน ความวา บุคคลนั้น คือผูเห็นปานนั้น
ยอมไมควรนุงหมผากาสาวะ.
บทวา วนฺตกสาวสฺส ความวา พึงเปนผูมีกิเลสดุจน้ําฝาดอัน
คายแลว คือมีกิเลสดุจน้ําฝาดอันทิ้งแลว ไดแก มีกิเลสดุจน้ําฟาดอันละ
แลว ดวยมรรค ๔.
บทวา สีเลสุ ไดแก ในปาริสุทธิศีล ๔.
บทวา สุสมาหิโต ไดแก ผูตั้งมั่นดี คือดํารงอยูดวยดี.
บทวา อุเปโต ความวา ประกอบดวยการฝกอินทรียและวจีสัจจะ
มีประการดังกลาวแลว.
บทวา ส เว เปนตน ความวา บุคคลนั้น คือเห็นปานนั้น
ยอมควร [นุง หม] ผากาสาวะนั้น.
ในกาลจบคาถา ภิกษุผูอยูในตางทิศนั้น ไดเปนพระโสดาบัน.
ชนแมเหลาอื่นมีจํานวนมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปตติผลเปนตน.
เทศนาไดสําเร็จประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องพระเทวทัต จบ.
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๘. เรื่องสญชัย [๘]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภความไมมา
ของสญชัย (ปริพาชก ) ซึ่งสองพระอัครสาวกกราบทูลแลว ตรัส
พระธรรมเทศนานี้วา "อสาเร สารมติโน" เปนตน. อนุปุพพีกถา
ในเรื่องสญชัยนั้น ดังตอไปนี้:-

พระศาสดาไดรับพยากรณจากพระพุทธเจา ๒๓ พระองค
ความพิสดารวา ในที่สุด ๔ อสงไขย ยิ่งดวยแสนกัลปแตกัลป
นี้ไป พระศาสดาของเราทั้งหลาย เปนกุมารของพราหมณนามวาสุเมธะ
ในอมรวดีนคร ถึงความสําเร็จศิลปะทุกอยางแลว โดยกาลลวงไปแหง
มารดาและบิดา ทรงบริจาคทรัพยนับไดหลายโกฏิ บวชเปนฤษีอยูใน
หิมวันตประเทศ ทําฌานและอภิญญาใหเกิดแลว ไปโดยอากาศเห็นคน
ถางทางอยูเพื่อประโยชนเสด็จ (ออก) จากสุทัศนวิหาร เขาไปสูอมรวดีนคร แหงพระทศพลทรงพระนามวาทีปงกร แมตนเองก็ถือเอา
ประเทศแหงหนึ่ง, เมื่อประเทศนั้น ยังไมทันเสร็จ, นอนทอดตนให
เปนสะพาน ลาดหนังเสือเหลืองบนเปอกตม เพื่อพระศาสดาผูเสด็จมาแลว
ดวยประสงควา "ขอพระศาสดาพรอมดวยพระสงฆสาวก ไมตองทรง
เหยียบเปอกตม จงทรงเหยียบเราเสด็จไปเถิด" แตพอพระศาสดาทอด
พระเนตรเห็น ก็ทรงพยากรณวา "ผูน ี้เปนพุทธังกูร จักเปนพระพุทธ๑

๑. หนอเนื้อ, เชื้อสาย แหงพระพุทธเจา.
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เจาทรงพระนามวาโคดม ในที่สุด ๔ อสงไขย ยิ่งดวยแสนกัลปใน
อนาคต," ในสมัยตอมาแหงพระศาสดาพระองคนั้น ก็ไดรบั พยากรณ
ในสํานักพระพุทธเจา ๒๓ พระองค ซึ่งเสด็จอุบัติขึ้นสองโลกใหสวาง
เหลานี้ คือ พระโกณฑัญญะ ๑ พระสุมังคละ ๑ พระสุมนะ ๑ พระเรวตะ ๑ พระโสภิตะ ๑ พระอโนมทัสสี ๑ พระปทุมะ ๑ พระนารทะ ๑ พระปทุมุตตระ ๑ พระสุเมธะ ๑ พระสุชาตะ ๑ พระปยทัสสี ๑ พระอัตถทัสสี ๑ พระธรรมทัสสี ๑ พระสิทธัตถะ ๑ พระติสสะ ๑ พระปุสสะ ๑ พระวิปสสี ๑ พระสิขี ๑ พระเวสสภะ ๑
พระกกุสันธะ ๑ พระโกนาคมนะ ๑ พระกัสสปะ ๑," ทรงบําเพ็ญ
บารมีครบ ๓๐ คือบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ (ครั้ง)
ดํารงอยูในอัตภาพเปนพระเวสสันดร ใหมหาทาน อันทําแผนดินใหไหว
๗ ครั้ง ทรงบริจาคพระโอรสและพระชายา. ในทีส่ ุดพระชนมายุ, ก็ทรง
อุบัติในดุสิตบุรี ดํารงอยูในดุสิตบุรีนั้น ตลอดพระชนมายุ, เมื่อเทวดา
ในหมื่นจักรวาลประชุมกันอาราธนาวา
"ขาแตพระมหาวีระ กาลนี้ เปนกาลของพระองค, ขอพระองค จงเสด็จอุบัติในพระครรภพระมารดา ตรัสรูอมตบท ยังโลกนี้กับทั้งเทวโลกให
ขามอยู."
ทรงเลือกฐานะใหญ ๆ ที่ควรเลือก ๕ เสด็จจุติจากดุสิตบุรีนั้นแลว
ทรงถือปฏิสนธิในศากยราชสกุล อันพระประยูรญาติบําเรออยูดวยมหาสมบัติในศากยสกุลนั้น ทรงถึงความเจริญวัยโดยลําดับ เสวยสิริราช๑

๑. ฐานใหญที่ควรเลือก ๕ คือ ๑. กาล ๒. ประเทศ ๓. ทวีป ๔. ตระกูล ๕. มารดา.
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สมบัติในปราสาททั้งสามอันสมควรแกฤดูทั้งสามดุจสิริสมบัติในเทวโลก.

ทรงเห็นเทวทูตแลวเสด็จบรรพชา
ในสมัยที่เสด็จไปเพื่อประพาสพระอุทยาน ทรงเห็นเทวทูต ๓
กลาวคือคนแก คนเจ็บ และคนตาย โดยลําดับ ทรงเกิดความสังเวช
เสด็จกลับแลว. ในวันที่ ๔ ทรงเห็นบรรพชิต ยังความพอพระทัยใน
การบรรพชาใหเกิดขึ้นวา "การบรรพชาดี, เสด็จไปสูอุทยาน ยังวัน
ใหสิ้นไปในพระอุทยานนั้น ประทับนั่งริมขอบสระโบกขรณีอันเปนมงคล
อันวิสสุกรรมเทพบุตรผูจําแลงเพศเปนชางกัลบกมาตบแตงถวาย ทรงสดับ
ขาวประสูติของราหุลกุมาร ทรงทราบถึงความสิเนหาในพระโอรสมีกําลัง
ทรงพระดําริวา "เราจักตัดเครื่องผูกนี้ จนผูกมัด (เรา ) ไมได
ทีเดียว," เวลาเย็นเสด็จเขาไปยิ่งพระนคร ทรงสดับคาถานี้ ที่พระธิดา
ของพระเจาอา พระนามวา กิสาโคตมี ภาษิตวา
"พระราชกุมารผูเชนนี้ เปนพระราชโอรสแหง
พระชนนีพระชนก และเปนพระสวามีของพระนาง
ใด ๆ พระชนนีพระชนกและพระนางนั้น ๆ ดับ
( เย็นใจ ) แนแลว"
ทรงพระดําริวา "เราอันพระนางกิสาโคตมีนี้ (สวด ) ใหไดยิน
นิพพุตบทแลว," จึงเปลื้องแกวมุกดาหารจากพระศอ สงไปประทานแก
พระนางแลว เสด็จเขาไปสูที่อยูของพระองค ประทับนั่งบนพระแทน
บรรทมอันมีสิริ ทอดพระเนตรเห็นประการอันแปลกของหมูหญิงฟอนที่
เขาถึงความหลับแลว มีพระทัยเบื่อหนาย จึงปลุกนายฉันนะใหลุกขึ้น ให

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 119

นํามากัณฐกะมา เสด็จขึ้นมากัณฐกะ มีนายฉันทะเปนสหาย อันเทวดา
ในหมื่นจักรวาลหอมลอมแลว เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ทรงบรรพชา
ที่ริมฝงแมน้ําอโนมานที, เสด็จถึงกรุงราชคฤหโดยลําดับ เสด็จเที่ยว
บิณฑบาตในกรุงราชคฤหนั้น ประทับนั่งที่เงื้อมเขาปณฑวะ อันพระเจา
แผนดินมคธทรงเชื้อเชิญดวยราชสมบัติ ทรงปฏิเสธคําเชื้อเชิญนั้น ทรง
รับปฏิญญาจากทาวเธอเพื่อประโยชนแกการไดบรรลุพระสัพพัญุตญาณ
แลว จะเสด็จมาสูแควนของพระองคเสด็จเขาไปหาอาฬารดาบสเเละอุทกดาบส ไมทรงพอพระทัยคุณวิเศษที่ทรงไดบรรลุในสํานักของสองดาบส
นั้น ทรงตั้งความเพียรใหญถึง ๖ ป.

ทรงบรรลุสัพพัญุตญาณแลวทรงแสดงธรรม
ในวันวิสาขบุรณมี เชาตรูเสวยขาวปายาสซึ่งนางสุชาดาถวายแลว
ทรงลอยถาดทองคําในแมน้ําเนรัญชรา ใหสวนกลางวันลวงไปดวยสมาบัติ
ตาง ๆ ในราวปามหาวันริมฝงแมน้ําเนรัญชรา, เวลาเย็นทรงรับหญาที่
นายโสตถิยะถวาย มีพระคุณอันพระยากาฬนาคราชชมเชยแลว เสด็จสู
ควงไมโพธิ ทําปฏิญญาวา "เราจักไมทําลายบัลลังกนี้ ตลอดเวลาที่
จิตของเราจักยังไมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย ดวยการไมเขาไปถือมั่น,"
ประทับนั่งผินพระพักตรไปทางทิศบูรพา, เมื่อพระอาทิตยยังไมทันอัสดงคต,
ทรงกําจัดมารและพลมารได, ทรงบรรลุปุพเพนิวาสญาณ ในปฐมยาม
บรรลุจุตูปปาตญาณ ในมัชฌิมยาม หยั่งพระญาณลงในปจจยาการ ในที่
สุดปจฉิมยาม, ในเวลาอรุณขึ้นทรงแทงตลอดสัพพัญุตญาณ ซึ่งประดับ
๑

๒

๑. รูจักระลึกชาติได. ๒. รูจักกําหนดจุติและเกิด.
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ดวยคุณทุกอยาง มีทสพลญาณและจตุเวสารัชชญาณเปนอาทิ ทรงยังกาม
ใหผานไปที่ควงไมโพธิถึง ๗ สัปดาห, ในสัปดาหที่ ๘ ประทับนั่งที่โคน
ไมอชปาลนิโครธ ทรงถึงความเปนผูขวนขวายนอย ดวยพิจารณาเห็นวา
ธรรมเปนสภาพลึกซึ้ง อันทาวสหัมบดีพรหม ผูมีมหาพรหมหมื่นหนึ่ง
เปนบริวารเชื้อเชิญใหทรงแสดงธรรม ทรงพิจารณาดูสัตวโลกดวย
พุทธจักษุแลว ทรงรับคําเชิญของพรหม ทรงใครครวญวา " เราพึง
แสดงธรรมแกใครหนอแล เปนคนแรก," ทรงทราบวา อาฬารดาบส
และอุทกดาบสทํากาละแลว ทรงหวนระลึกถึงอุปการะมากของภิกษุปญจวัคคีย เสด็จลุกจากอาสนะไปยังกาสีบุรี ในระหวางบรรดา ไดสนทนา
กับอุปกาชีวก ในวันอาสาฬหบุรณมีเสด็จถึงที่อยูของภิกษุปญจวัคคีย ใน
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ทรงยังภิกษุปญจวัคคียเหลานั้น ซึง่ เรียกรอง
(พระองค) ดวยถอยคําอันไมสมควรใหสํานึกตัวแลว เมื่อจะยังพรหม
๑๘ โกฏิ มีพระอัญญาโกณฑัญญะเปนประมุข ใหดื่มน้ําอมตะ จึงทรง
แสดงพระธรรมจักร ทรงมีธรรมจักรบวรอันใหเปนไปแลว, ในดิถีที่ ๕
แหงปกษ ทรงยังภิกษุเหลานั้นทั้งหมด ใหตั้งอยูในพระอรหัต, วันเดียว
กันนั้น ทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของสกุลบุตรแลว ตรัสเรียกเขาซึ่งเบื่อ
หนาย ละเรือนออกมาในตอนกลางคืนวา " มานี่เถิด ยสะ " ทําเขาให
บรรลุโสดาปตติผลในตอนกลางคืนนั้นเอง ในวันรุงขึ้นใหไดบรรลุพระอรหัต ทรงยังสหายของยสะนั้น แมพวกอื่นอีก ๕๔ คน ใหบรรพชา
ดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแลว ใหไดบรรลุพระอรหัต.
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พระศาสดาทรงสงสาวกไปประกาศพระศาสนา
เมื่อพระอรหันตเกิดขึ้นในโลก ๖๑ พระองค ดวยประการอยางนี้
แลว, พระศาสดาเสด็จอยูจําพรรษาปวารณาแลว ทรงสงภิกษุ ๖๐ รูป
ไปในทิศทั้งหลายดวยพระพุทธดํารัสวา "ภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอจงเที่ยว
จาริกไปเถิด" ดังนี้เปนตน. สวนพระองคเสด็จไปอุรุเวลาประเทศ ใน
ระหวางทาง ไดทรงแนะนําภัททวัคคิยกุมาร ๓๐ คน ณ ราวปากัปปาสิกวัน , บรรดาภัททวัคคิยกุมาร ๓๐ คนนั้น อยางต่ํากวาเขาทั้งหมด ได
เปนโสดาบัน, สูงกวาเขาทั้งหมด ไดเปนพระอนาคามี. พระองคทรง
ใหภัททวัคคียทั้งหมดแมนั้น บรรพชาดวยเอหิภิกขุภาวะอยางเดียวกันแลว
ทรงสงไปในทิศทั้งหลาย, สวนพระองคเสด็จไปอุรุเวลาประเทศ ทรง
แสดงปาฏิหาริยสามพันหารอยอยางแนะนําชฎิล ๓ พี่นอง ซึ่งมีชฎิลพัน
คนเปนบริวาร มีอรุ ุเวลกัสสปะเปนตน ใหบรรพชาดวยเอหิภิกขุภาวะ
เชนเดียวกันแลว ใหประชุมกันที่คยาสีสประเทศ ใหตั้งอยูในพระอรหัต
ดวยอาทิตตปริยายเทศนา แวดลอมดวยพระอรหันตพันองคนั้นเสด็จไปสู
อุทยานลัฏฐิวัน ใกลแดนพระนครราชคฤห ดวยทรงพระดําริวา "จัก
เปลื้องปฏิญญา ทีถ่ วายไวแกพระเจาพิมพิสาร" ตรัสพระธรรมกถา
อันไพเราะแดพระราชา ผูทรงสดับขาววา "ทราบวา พระศาสดา
เสด็จมาแลว" เสด็จมาเฝา พรอมดวยพราหมณและคฤหบดี ๑๒ นหุต
ยังพระราชากับพราหมณและคฤหบดี ๑๑ นหุต ใหตั้งอยูในพระโสดาปตติผล อีกนหุตหนึ่งใหตั้งอยูในสรณะ ๓, วันรุงขึ้น มีพระคุณอันทาว
๑

๒

๑. ไรฝาย. ๒. ๑ นหุต = ๑๐,๐๐๐ คน.
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สักกเทวราชทรงแปลงเพศเปนมาณพชมเชยแลว เสด็จเขาไปสูพระนคร
ราชคฤห ทรงทําภัตกิจในพระราชนิเวศน ทรงรับเวฬุวนาราม ประทับอยูในเวฬุวนารามนั้นนั่นแล. พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เขา
ไปเฝาพระองคในเวฬุวนารามนั้น.
อนุปพุ พีกถาในเรื่องพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนั้น ดังตอ
ไปนี้ :๑

ประวัติพระสารีบตุ รและโมคคัลลานะ
ความพิสดารวา เมื่อพระพุทธเจายังไมทรงอุบัติแลวนั่นแล. ไดมี
บานพราหมณ ๒ ตําบล คือ อุปติสสคาม ๑ โกลิตคาม ๑ ในที่ไม
ไกลแตกรุงราชคฤห. ในสองบานนั้น ในวันทีน่ างพราหมณีชื่อสารี
ในอุปลิสสคามตั้งครรภนั่นแล. แมนางพราหมณีชื่อโมคคัลลีในโกสิตคาม
ก็ตั้งครรภ. ไดยินวา ตระกูลทั้งสองนั้น ไดเปนสหายเกี่ยวพัน
สืบเนื่องกันมาถึง ๗ ชั่วตระกูลทีเดียว. พราหมณผูสามีไดใหพิธี
บริหารครรภแกพราหมณีทั้งสองนั้น ในวันเดียวกันเหมือนกัน. โดย
กาลลวงไป ๑๐ เดือน นางพราหมณีทั้งสองนั้นก็คลอดบุตร. ใน
วันขนานชื่อ พวกญาติตั้งชื่อบุตรของสารีพราหมณีวา "อุปติสสะ"
เพราะเปนบุตรของตระกูลนายบาน ในตําบลอุปติสสคาม, ตั้งชื่อ
บุตรของโมคคัลลีพราหมณีวา "โกลิตะ" เพราะเปนบุตรของตระกูล
นายบานในตําบลโกลิตคามนอกนี้. เด็กทั้งสองนั้นถึงความเจริญแลว
ไดถึงความสําเร็จแหงศิลปะทุกอยาง. ในเวลาไปสูแมน้ําหรือสวนเพื่อ
ประโยชนจะเลน อุปติสสมาณพมีเสลี่ยงทองคํา ๕๐๐ เปนเครื่องแห
๑. เปนมูลเหตุแหงการถวายวัดในพระพุทธศาสนา ในการตอ ๆ มา.
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แหน, ไกลิตมาณพมีรถเทียมดวยมาอาชาไนย ๕๐๐ เปนเครื่องแหแหน,
ชนทั้งสองมีมาณพเปนบริวารคนละ ๕๐๐. ก็ในกรุงราชคฤหมีมหรสพ
บนยอดเขาทุก ๆ ป. หมูญาติไดยกเตียงซอนกันเพื่อกุมารทั้งสองนั้น
ในทีเดียวกันนั่นเอง. แมกุมารทั้งสองก็นั่งดูมหรสพรวมกัน ยอม
หัวเราะในฐานะควรหัวเราะ ยอมถึงความสังเวชในฐานะที่ควรสังเวช
ยอมตกรางวัลในฐานะที่ควรตกรางวัล. วันหนึ่ง เมื่อกุมารทั้งสองเหลา
นั้นดูมหรสพโดยทํานองนี้ ความหัวเราะในฐานะที่ควรหัวเราะ หรือความ
สังเวชในฐานะที่ควรสังเวช หรือตกรางวัลในฐานะที่ควรตกรางวัล มิได
มีแลวเหมือนในวันกอน ๆ เพราะญาณถึงความแกรอบแลว. ก็ชนทั้งสอง
คิดกันอยางนี้วา "จะมีอะไรเลา ? ที่นาดูในการนี้, ชนทั้งหมดแมนี้
เมื่อยังไมถึง ๑๐ ป, ก็จักถึงความเปนสภาพหาบัญญัติมิได, ก็เราทั้งสอง
ควรแสวงหาธรรมเครื่องพนอยางเอก" ดังนี้แลว ถือเอาเปนอารมณ
นั่งอยูแลว. ลําดับนั้น โกลิตะพูดกะอุปติสสะวา "อุปติสสะผูสหาย
ไฉน ? ทานจึงไมหัวเราะรื่นเริงเหมือนในวันอื่น ๆ, วันนี้ ทานมีใจ
ไมเบิกบาน ทานกําหนดอะไรไดหรือ ?" อุปติสสะนั้นกลาววา "โกลิตะผู
สหาย เรานั่งคิดถึงเหตุนี้วา 'ในการดูคนเหลานี้ หาสาระมิได, การดูนี้
ไมมีประโยชน, เราควรแสวงหาโมกขธรรมเพื่อตน,' ก็ทานเลา เพราะ
เหตุไร ? จึงไมเบิกบาน." แมโกลิตะนั้น ก็บอกอยางนั้นเหมือนกัน.
ลําดับนั้น อุปติสสะ ทราบความที่โกลิตะนั้นมีอัธยาศัยเชนเดียวกันกับตน
จึงกลาววา "สหายเอย เราทั้งสองคิดกันดีแลว, ก็เราควรแสวงหา
โมกขธรรม, ธรรมดาผูแสวงหา ตองไดบรรพชาชนิดหนึ่งจึงควร, เรา
ทั้งสองจะบรรพชาในสํานักใครเลา ?"
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สองสหายทํากติกากัน
ก็โดยสมัยนั้นแล สญชัยปริพาชก อาศัยอยูในกรุงราชคฤห กับ
ปริพาชกบริษัทหมูใหญ. สารีบุตรและโมคคัลลานะทั้งสองนั้น ตกลง
กันวา "เราจักบวชในสํานักทานสญชัยนั้น," ตางสงมาณพ ๕๐๐ ไป
ดวยคําวา "ทานทั้งหลายจงเอาเสลี่ยงและรถไปเถิด ." พรอมดวย
มาณพ ๕๐๐ บวชแลวในสํานักของสญชัย. จําเดิมแตเขาทั้งสองบวชแลว
สญชัยก็ไดถงึ ความเลิศดวยลาภและยศอยางเหลือเฟอ. ทั้งสองเรียนจบ
ลัทธิสมัยของสญชัยโดยสองสามวันเทานั้น จึงถามวา "ทานอาจารย
ลัทธิที่ทานรู มีเพียงเทานี้ หรือมีแมยิ่งกวานี้ ?" เมื่อสญชัยตอบวา
"มีเพียงเทานี้แหละ, เธอทั้งสองรูจบหมดแลว." เขาทั้งสองจึงคิดกันวา
"เมื่อเปนอยางนี้ การอยูป ระพฤติพรหมจรรย ในสํานักของทานผูนี้ก็ไม
มีประโยชน เราทั้งสองออกมาเพื่อแสวงหาโมกขธรรม, โมกขธรรมนั้น
เราไมสามารถใหเกิดขึ้นไดในสํานักของทานผูนี้, อันชมพูทวีปใหญนัก,
เราเที่ยวไปยังคามนิคม ชนบท และราชธานี คงจักไดอาจารยผูแสดง
โมกขธรรมสักคนเปนแน ." ตั้งแตนั้น ใครพูดในที่ใด ๆ วา "สมณพราหมณผูบัณฑิต มีอยู" เขาทั้งสองยอมไปทําสากัจฉาในที่นั้น ๆ
ปญหาที่เขาทั้งสองถามไป อาจารยเหลาอื่นหาอาจตอบไดไม, แตเขา
ทั้งสองยอมแกปญหาของอาจารยเหลานั้นได. เขาสอบสวนทั่วชมพูทวีป
อยางนั้นแลว กลับมายังที่อยูของตน จึงทํากติกากันวา "โกลิตะผูสหาย
ในเราสองคน ผูใดไดบรรลุอมตธรรมกอน ผูนั้นจงบอก (แกกัน)."
เมื่อเขาทั้งสองทํากติกากันอยางนั้นอยู พระศาสดาเสด็จถึงกรุงราชคฤห โดยลําดับดังที่กลาวแลว ทรงรับเวฬุวันแลว ประทับอยูใน
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เวฬุวัน. ในกาลนั้น พระอัสสชิเถระ ในจํานวนพระปญจวัคคียระหวาง
พระอรหันต ๖๑ องค ที่พระศาสดาทรงสงไปเพื่อประกาศคุณพระรัตนตรัย ดวยพระดํารัสวา "ภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอจงจาริกไปเพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูลแกชนเปนอันมากเถิด," กลับมายังกรุงราชคฤหแลว ใน
วันรุงขึ้น ทานถือบาตรและจีวรไปสูกรุงราชคฤหเพื่อบิณฑบาตแตเชาตรู.
สมัยนัน้ อุปติสสปริพาชก ทําภัตกิจแตเชาตรูแลว ไปยังอาราม
ของปริพาชก พบพระเถระ จึงคิดวา "อันนักบวชเห็นปานนี้เรายังไม
เคยพบเลย, ภิกษุรูปนี้ (คง) จะเปนผูหนึ่งบรรดาผูที่เปนพระอรหันต
หรือผูบรรลุพระอรหัตมรรคในโลก. ไฉนหนอเราพึงเขาไปหาภิกษุนี้แลว
ถามวา "ทานผูมีอายุ ทานบวชอุทิศเฉพาะใคร ? ใครเปนศาสดาของ
ทาน ? หรือวาทานชอบใจธรรมของใคร ?"
ทีนั้น ความปริวิตกนี้ไดมีแกเขาวา "กาลนี้มิใชกาลควรถาม
ปญหากะภิกษุนี้แล, ภิกษุนี้กําลังเขาไปสูละแวกบานเที่ยวบิณฑบาต, ถา
กระไร เราเมื่อแสวงหาโมกขธรรมที่คนผูตองการรูแลว ควรติดตาม
ภิกษุรูปนี้ไปขางหลัง ๆ." เขาเห็นพระเถระไดบิณฑบาตแลว ไปสู
โอกาสแหงใดแหงหนึ่ง และทราบความที่พระเถระนั้นประสงคจะนั่ง จึง
ไดจัดตั่งของปริพาชกสําหรับตนถวาย. แมในเวลาที่ทานฉันเสร็จแลว
ก็ไดถวายถวายน้ําในกุณโฑของตนแดพระ.เถระ. ครั้นทําอาจาริยวัตรอยางนั้น
แลว จึงทําปฏิสันถารอยางจับใจกับพระเถระซึ่งฉันเสร็จแลว เรียนถาม
อยางนี้วา "ทานผูมีอายุ อินทรียของทานผองใสนัก, ผิวพรรณบริสุทธิ์
ผุดผอง, ทานผูมีอายุ ทานบวชอุทิศเฉพาะใคร ? ใครเปนศาสดาของ
ทาน ? หรือทานชอบใจธรรมของใคร ?"
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พระอัสสชิแสดงหัวใจพระศาสนา
พระเถระคิดวา "ธรรมดาปริพาชกเหลานี้ ยอมเปนปฏิปกษตอ
พระศาสนา, เราจักแสดงความลึกซึ้งในพระศาสนาแกปริพาชกนี้," เมื่อ
จะแสดงความที่ตนบวชใหม จึงกลาววา "ผูมีอายุ เราแลเปนผูใหม
บวชแลวไมนาน เพิ่งมาสูธรรมวินัยนี้, เราจักไมสามารถแสดงธรรม
โดยพิสดารกอน." ปริพาชกเรียนวา "ขาพเจาชื่ออุปติสสะ, ขอพระผู
เปนเจากลาวตามสามารถเถิด จะนอยหรือมากก็ตาม ขอนัน้ เปนภาระ
ของขาพเจา เพื่อแทงตลอดดวย ๑๐๐ นัย ๑,๐๐๐ นัย" ดังนี้แลว
เรียนวา
" จะมากหรือนอยก็ตาม ขอพระผูเปนเจา จง
กลาวเถิด, จงบอกแกขาพเจาแตใจความเทานั้น,
ขาพเจาตองการใจความ จะตองทําพยัญชนะ
ใหมากไปทําไม."
เมื่อเขาเรียนอยางนั้นแลว, พระเถระจึงกลาวคาถาวา
"ธรรมเหลาใด มีเหตุเปนแดนเกิด พระตถาคตตรัสเหตุแหงธรรมเหลานั้น และเหตุ
แหงความดับแหงธรรมเหลานั้น พระมหาสมณะ
มีปกติตรัสอยางนี้."
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สองสหายสําเร็จพระโสดาบัน
ปริพาชก ฟงเพียง ๒ บทตนเทานั้น ก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล
อันถึงพรอมดวยนัยพันหนึ่ง, พระเถระยัง ๒ บทนอกนี้ใหจบลง ใน
เวลาเขาเปนพระโสดาบัน. เขาเปนพระโสดาบันแลว เมื่อคุณวิเศษ
ชั้นสูงยังไมเปนไปอยู. ก็คาดวา "เหตุในสิ่งนี้จักมี" จึงเรียนกะพระเถระวา "ทานขอรับ ทานไมตองขยายธรรมเทศนายิ่งขึ้นไป เพียง
เทานี้กพ็ อ พระศาสดาของพวกเราประทับอยูที่ไหน ?" พระเถระตอบวา
" ประทับอยูในพระเวฬุวัน ผูมีอายุ." เขาเรียนวา "ขาแตทานผูเจริญ
ถากระนั้น ขอทานโปรดลวงหนาไปกอนเถิด ขาพเจา มีเพื่อนอีกคน
หนึ่ง และขาพเจาทั้งสองไดทํากติกากะกันและกันไววา 'ผูใดบรรลุอมตะ
กอน ผูนั้นจงบอกกัน' ขาพเจาเปลื้องปฏิญญานั้นแลว จักพาสหายไป
สํานักพระศาสดา ตามที่ทานไปแลวนั่นแล" ดังนี้แลว หมอบลงแทบ
เทาทั้งสองของพระเถระดวยเบญจางค ประดิษฐ ทําประทักษิณ ๓ รอบ
สงพระเถระไปแลว ไดบายหนาไปสูอารามของปริพาชกแลว. โกลิตปริพาชกเห็นเขามาแตไกล คิดวา "วันนี้สีหนาสหายของเราไมเหมือน
ในวันอื่น ๆ เขาคงไดบรรลุอมตะ โดยแนแท" จึงถามถึงการบรรลุ
อมตะ. แมอุปติสสปริพาชกนั้นก็รับวา "เออ ผูมีอายุ อมตะเราไดบรรลุ
แลว" ไดภาษิตคาถานั้นนั่นแลแกโกลิตปริพาชกนั้น.
ในกาลจบคาถา โกลิตะดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว จึงกลาว
วา "สหาย ขาววา พระศาสดาของพวกเราประทับอยูที่ไหน ?"
๑

๑. เบญจางคประดิษฐ ไดแก การตั้งไวเฉพาะซึ่งอวัยวะ ๕ คือ หนาผาก ๑ ฝามือทั้งสอง
และเขาทั้งสองจดลงที่พื้น.
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อุ. ขาววา ประทับอยูในพระเวฬุวัน สหาย ขาวนี้ ทาน
อัสสชิเถระ พระอาจารยของเราบอกไวแลว.
ก. สหาย ถากระนั้น เราไปเฝาพระศาสดาเถิด.

สองสหายชวนสญชัยไปเฝาพระศาสดา
ก็ธรรมดาพระสารีบุตรเถระนี้ ยอมเปนผูบูชาอาจารยแมในกาลทุก
เมื่อเทียว เพราะฉะนั้น จึงกลาวกะสหายอยางนี้วา "สหาย เราจักบอก
อมตะที่เราทั้งสองบรรลุ แกสญชัยปริพาชกผูอาจารยของเราบาง. ทานรู
อยูก็จักแทงตลอด, เมื่อไมแทงตลอด, เชื่อพวกเราแลวจักไปยังสํานัก
พระศาสดา, สดับเทศนาของพุทธบุคคลทั้งหลายแลว จักทําการแทง
ตลอดซึ่งมรรคและผล."
ลําดับนั้น ทั้งสองคนก็ไดไปสูสํานักของทานสญชัย. สญชัยพอเห็น
เขาจึงถามวา "พอทั้งสอง พวกพอไดใครที่แสดงทางอมตะแลวหรือ ?"
สหายทั้งสองจึงเรียนวา "ไดแลวขอรับ ทานอาจารย พระพุทธเจาเสด็จ
อุบัติขึ้นแลวในโลก, พระธรรมก็อุบัติขึ้นแลว, พระสงฆก็อุบัติขึ้นแลว,
ทานอาจารยประพฤติธรรมเปลา ไรสาระ เชิญทานมาเถิด เราทั้งหลาย
จักไปยังสํานักพระศาสดา."
ส. ทานทั้งสองไปเถิด, ขาพเจาไมสามารถ.
สห. เพราะเหตุไร ?
ส. เราเทียวเปนอาจารยของมหาชนแลว. การอยูเปนอันเตวาสิก
ของเรานั้น เชนกับเกิดความไหวแหงน้ําในตุม, เราไมสามารถอยูเปน
อันเตวาสิกได.
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สห. อยาทําอยางนั้นเลย ทานอาจารย.
ส. ชางเถอะ พอ พอพากันไปเถอะ, เราจักไมสามารถ.
สห. ทานอาจารย จําเดิมแตกาลแหงพระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้น
ในโลก มหาชนมีของหอมระเบียบดอกไมเปนตนในมือไปบูชาพระองค
เทานั้น, แมกระผมทั้งสองก็จักไปในที่นั้นเหมือนกัน, ทานอาจารยจะทํา
อยางไร ?
ส. พอทั้งสอง ในโลกนี้ มีคนเขลาหากหรือมีคนฉลาดมาเลา ?
สห. คนเขลามากขอรับ ทานอาจารย อันคนฉลาดมีเพียงเล็ก
นอย.
ส. พอทั้งสอง ถากระนั้น พวกคนฉลาด ๆ จักไปสูสํานัก
พระสมณโคดม, พวกคนเขลา ๆ จักมาสูสํานักเรา พอไปกันเถิด เรา
จักไมไป.
สหายทั้งสองนั้นจึงกลาววา "ทานอาจารย ทานจักปรากฏเอง"
ดังนี้แลว หลีกไป. เมื่อสหายทั้งสองนั้นไปอยู. บริษัทของสญชัยแตก
กันแลว. ขณะนั้นอารามไดวางลง. สญชัยนั้นเห็นอารามวางแลว ก็
อาเจียนออกเปนเปนโลหิตอุน. ในปริพาชก ๕๐๐ คน ซึ่งไปกับสหาย
ทั้งสองนั้น บริษัทของสญชัย ๒๕๐ คนกลับแลว. สหายทั้งสองไดไปสู
พระเวฬุวัน พรอมดวยปริพาชก ๒๕๐ คน ผูเปนอันเตวาสิกของตน.

ศิษยสําเร็จอรหัตผลกอนอาจารย
พระศาสดา ประทับนั่งแสดงธรรมในทามกลางบริษัท ๔ ทอด
พระเนตรเห็นปริพาชกเหลานั้นแตไกลทีเดียว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
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ดวยพระดํารัสวา " ภิกษุทั้งหลาย สองสหายนั่นกําลังมา คือโกลิตะ
และอุปติสสะ ทั้งสองนั่นจักเปนคูสาวกที่ดีเลิศของเรา." สองสหายนั้น
ถวายบังคมพระศาสดาแลว นั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. เขาทั้งสองไดกราบทูล
คํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา "ขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบท
ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาเถิดพระเจาขา." พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา "ทานทั้งหลายจงเปนภิกษุมาเถิด, ธรรมเรากลาวดีแลว จงประพฤติ
พรหมจรรย เพื่อทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบเถิด." คนทั้งหมดไดเปนผู
ทรงบาตรจีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์ ราวกะวาพระเถระ ๑๐๐ พรรษา.
ครั้งนั้น พระศาสดา ทรงขยายพระธรรมเทศนาดวยอํานาจจริยา
แกบริษัทของทั้งสองสหายนั้น เวนพระอัครสาวกทั้งสองเสีย, ชนที่
เหลือ บรรลุพระอรหัตแลว. ก็กิจดวยมรรคเบื้องสิ่งของพระอัครสาวก
ทั้งสองมิไดสําเร็จแลว.
ถามวา "เพราะเหตุไร."
แกวา "เพราะสาวกบารมีญาณเปนของใหญ."
ตอมาในวันที่ ๒ แตวันบวชแลว
ทานพระมหาโมคคัลลานะ
เขาไปอาศัยหมูบานกัลลวาละ ในแควนมคธอยู, เมื่อถีนมิทธะครอบงํา,
อันพระศาสดาทรงใหสังเวชแลว บรรเทาถีนมิทธะได กําลังฟงพระธาตุกรรมฐาน ที่พระตถาคตประทานแลว ไดยังกิจในมรรค ๓ เบื้องบน
ใหสําเร็จ บรรลุที่สุดสาวกบารมีญาณแลว.
ฝายพระสารีบุตร ลวงไดกงึ่ เดือนแตวันบวช เขาไปอาศัยกรุง
ราชคฤหนั้นแหละ อยูในถ้ําสูกรขาตา กับดวยพระศาสดา, เมื่อพระ๑

๑. มหาโมคคัลลานสูตร. อัง. สัตตกะ. ๒๓/๗๗ วา กลฺลวาลมุตฺตคามก.
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ศาสดาทรงแสดงเวทนาปริคคหสูตร แกทีฆนขปริพาชกผูหลานของตน,
สงญาณไปตามกระแสแหงพระสูตร
ก็ไดบรรลุที่สุดสาวกบารมีญาณ
เหมือนผูที่บริโภคภัตที่เขาคดใหผูอื่น.
มีคําถามวา "ก็ทา นพระสารีบุตร เปนผูมีปญญามาก มิใชหรือ ?
เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร จึงบรรลุสาวกบารมีญาณชากวาพระมหาโมคคัลลานะ."
แกวา "เพราะมีบริกรรมมาก." เหมือนอยางวา พวกคนเข็ญใจ
ประสงคจะไปในที่ไหน ๆ ก็ออกไปไดรวดเร็ว, สวนพระราชาตองได
ตระเตรียมมาก มีการตระเตรียมชางพระราชพาหนะเปนตน จึงสมควร
ฉันใด, อุปไมยนี้ พึงทราบฉันนั้น.
๑

พวกภิกษุติเตียนพระศาสดา
ก็ในเวลาบายวันนั้นเอง พระศาสดา ทรงประชุมพระสาวกที่
พระเวฬุวัน ประทานตําแหนงพระอัครสาวกแกพระเถระทั้งสองแลวทรง
แสดงพระปาติโมกข.
พวกภิกษุ ติเตียนกลาววา "พระศาสดา ประทาน [ตําแหนง]
แกภิกษุทั้งหลาย โดยเห็นแกหนา, อันพระองคเมื่อจะประทานตําแหนง
อัครสาวก ควรประทานแกพระปญจวัคคียผูบวชกอน. เมื่อไมเหลียวแล
ถึงพระปญจวัคคียเหลานั่น ก็ควรประทานแกภิกษุ ๕๕ รูป มีพระยสเถระเปนประมุข, เมื่อไมเหลียวแลถึงภิกษุเหลานั่น ก็ควรประทานแก
พระพวกภัทรวัคคีย. เมือ่ ไมเหลียวแลถึงพระพวกภัทรวัคคียเหลานั่น ก็
๑. ม. ม. ๑๓/๒๖๒ เปน ทีฆนขสูตร.
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ควรประทานแกภิกษุ ๓ พี่นอง มีพระอุรุเวลกัสสปะเปนตน, แตพระศาสดา ทรงละเลยภิกษุเหลานั้นมีประมาณถึงเพียงนี้ เมือ่ จะประทาน
ตําแหนงอัครสาวก ก็ทรงเลือกหนาประทานแกผูบวชภายหลังเขา
ทั้งหมด."

บุรพกรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ
พระศาสดา ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพูดอะไร
กัน ?" เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลวา "เรือ่ งชื่อนี้" จึงตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย เราหาเลือกหนาให (ตําแหนง) แกพวกภิกษุไม, แตเราให
ตําแหนงที่แตละคน ๆ ปรารถนาแลว ๆ นั่นแล แกภิกษุเหลานี้, ก็
อัญญาโกณฑัญญะ เมือ่ ถวายทานเนื่องดวยขาวกลาอันเลิศ ๙ ครั้ง ใน
คราวขาวกลาคราวหนึ่ง ก็หาไดปรารถนาตําแหนงอัครสาวกถวายไม แต
ไดปรารถนาเพื่อแทงตลอดพระอรหัต อันเปนธรรมเลิศกอนสาวกทั้งหมด
แลวถวาย." ภิกษุทั้งหลาย ทูลถามวา "เมื่อไร ? พระเจาขา."
พระศาสดาทรงยอนถามวา "พวกเธอจักฟงหรือ ? ภิกษุทั้งหลาย."
ภิกษุเหลานั้นทูลรับวา "ฟง พระเจาขา." 
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย แตกัลปนี้ไปอีก ๙๑ กัลป
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก. ใน
กาลนั้น กุฎม พี ๒ พี่นอง คือมหากาล จุลกาล ใหหวานนาขาวสาลีไวมาก.
ตอมาวันหนึ่ง จุลกาลไปนาขาวสาลี ฉีกขาวสาลีกําลังทองตนหนึ่งแลว
ชิมดู. ไดมีรสอรอยมาก. เขาปรารถนาจะถวายสาลีคัพภทานแดพระสงฆ
๑

๑. ขุ. พุ. ๓๓/ ๕๑๕.
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มีพระพุทธเจาเปนประมุข จึงเขาไปหาพี่ชายแลวพูดวา "พี่ ฉันจะฉีก
ขาวกําลังทอง ตมใหเปนของควรแกพระพุทธเจาทั้งหลายแลว ถวาย
ทาน." พี่ชายกลาววา "เจาพูดอะไร ? อันการฉีกขาวสาลีกําลังทอง
ทําทานไมเคยมีแลวในอดีต จักไมมีในอนาคต, เจาอยาทําขาวกลาให
เสียหายเลย." เขาออนวอนแลว ๆ เลา ๆ. ครั้งนั้นพี่ชายจึงพูดกะเขาวา
"ถากระนั้น เจาตองปนนาเปน ๒ สวน อยาแตะตองสวนของเรา จง
ทําสวนที่เจาปรารถนาในนาอันเปนสวนของตน." เขารับวา "ดีแลว"
แบงนากันแลว ไดขอแรงมือกะมนุษยเปนอันมากฉีกขาวสาลีทอง ให
เคี่ยวเปนน้ํานมจนขนปรุงดวยเนยใส น้ําผึ้ง และน้ําตาลกรวด ถวายทาน
แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ในกาลเสร็จภัตกิจกราบทูลวา
"ขาแตพระองคผูเจริญ ทานอันเลิศของขาพระองคนี้ จงเปนไปเพื่อ
ความแทงตลอดธรรมอันเลิศกอนกวาสาวกทั้งปวง. พระศาสดาตรัสวา
"จงเปนอยางนั้นเถิด" แลวไดทรงทําอนุโมทนา. เขาไปนาตรวจดูอยู
เห็นนาแนนหนาดวยรวงขาวสาลี เหมือนเขามัดไวเปนชอ ๆ ในนาทั้งสิ้น
ไดปติ ๕ อยางแลว คิดวา "เปนลาภของเราหนอ" ถึงหนาขาวเมา
ไดถวายทานเลิศดวยขาวเมา, ไดถวายทานอันเนื่องดวยขาวกลาอยางเลิศ
พรอมกับชาวบานทั้งหลาย, หนาเกี่ยวไดถวายทานอันเลิศในการเกี่ยว,
คราวทําขะเน็ด ไดถวายทานอันเลิศในการขะเน็ด ในคราวมัดฟอน
เปนตน ก็ไดถวายทานอันเลิศในการมัดฟอน อันเลิศในลอม...อันเลิศ
ในฉาง . . . ไดถวายทานอันเลิศรวม ๙ ครั้ง ในหนาขาวคราวหนึ่ง
๑

๑. ปติ ๕ คือ ขุททกาปติ ปติอยางนอย, ขณิกาปติ ปติชั่วขณะ, โอกกันติกาปติ ปติเปน
พัก ๆ. อุพเพงคาปติ ปติอยางโลดโผน, ผรณาปติ ปติอยางซาบซาน
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ดวยประการอยางนี้. ที่แหงขาวอันเขาถือเอาแลว ๆ ไดเต็มดังเดิม
ทุก ๆ ครั้งไป. ขาวกลาไดงอกงามสมบูรณขึ้นเปนอยางยิ่ง, ชือ่ วาธรรมนี้
ยอมรักษาซึ่งผูรักษาตน. (สมดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา)
" ธรรมแล ยอมรักษาผูมีปกติประพฤติธรรม
ธรรมทีป่ ระพฤติดีแลว ยอมนําสุขมาให นีเ้ ปน
อานิสงสในธรรมที่เขาประพฤติดี ผูประพฤติ
ธรรมเปนปกติ ยอมไมไปสูทุคติ.
อัญญาโกณฑัญญะ ปรารถนาเพื่อแทงตลอดธรรมอันเลิศกอน
[ เขา] จึงไดถวายทานอันเลิศ ๙ ครั้ง ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี ดวยประการอยางนี้แล.
อนึ่ง แมในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ในหงสาวดีนคร ในที่สุดแสนกัลปแตนี้ไป เขาถวายมหาทานตลอด ๗ วันแลว
หมอบลงแทบบาทมูลของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ตั้งปรารถนา
เพื่อแทงตลอดธรรมอันเลิศกอน [ เขา ] เหมือนกัน. เราไดใหผลที่
อัญญาโกณฑัญญะนี้ปรารถนาแลวทีเดียว ดวยประการฉะนี้. เราหาได
เลือกหนาใหไม."
๑

๒

บุรพกรรมของชน ๕๕ คนมียสกุลบุตรเปนตน
ภิกษุทงั้ หลายทูลถามวา "ชน ๕๕ คน มียสกุลบุตรเปนประมุข
ทํากรรมอะไรไว พระเจาขา."
๑. ขุ. ชา. ๗๒/๒๙๐ ขุ. เถร. ๒๑/๓๑๔. ๒.ขุ. พุ. ๓๓/๔๖๗.
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พระศาสดา ตรัสวา "แมชน ๕๕ นั้น ปรารถนาพระอรหัต
ในสํานักพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง ทํากรรมที่เปนบุญไวมากแลวภายหลัง
เมื่อพระพุทธเจายังไมอุบัติขึ้น, เปนสหายกัน ทําบุญรวมเปนพวกกัน
เที่ยวจัดแจงศพคนไรที่พึ่ง . วันหนึง่ พวกเขาพบหญิงตายทั้งกลม
ตกลงวา "จักเผา" จึงนําไปปาชา ในชนเหลานั้นพักไวในปาชา ๕ คน
ดวยสั่งวา "พวกทานจงเผา" ที่เหลือเขาไปบาน. นายยส เอาหลาว
แทงศพนั้น พลิกกลับไปกลับมาเผาอยู ไดอสุภสัญญาแลว. เขาแสดงแก
สหาย ๓ คนแมนอกนี้วา "ทานผูเจริญ พวกทานจงดูศพนี้ มีหนังลอก
แลวในที่นั้น ๆ ดุจรูปใดดาง ไมสะอาด เหม็น นาเกลียด." ทั้ง ๔ คน
นั้นก็ไดอสุภสัญญาในศพนั้น. เขา ๕ คนไปบานบอกแกสหายที่เหลือ.
สวนนายยสไปเรือนแลวไดบอกแกมารดาบิดาและภรรยา. คนทั้งหมดนั้น
ก็เจริญอสุภสัญญาแลว นี้เปนบุรพกรรมของคน ๕๕ คน มียสกุลบุตรเปน
ประมุขนั้น. เพราะฉะนั้นแล ความสําคัญในเรือนอันเกลื่อนดวยสตรี
เปนดุจปาชาจึงเกิดแกนายยส. แลดวยอุปนิสัยสมบัตินั้น การบรรลุคุณ
วิเศษจึงเกิดขึ้นแกพวกเขาทั้งหมด. คนเหลานั้นไดรับผลที่ตนปรารถนาแลว
เหมือนกัน ดวยประการอยางนี้. หาใชเราเลือกหนาใหไม."
๑

๒

๓

บุรพกรรมของภัทรวัคคีย ๓๐ คน
ภิกษุทั้งหลายทูลถามวา
อะไรไวเลา ? พระเจาขา."

"ก็พระภัทรวัคคียผูเพื่อนกันไดทํากรรม

๑. อนาถสรีรานิ ปฏิชคฺคนฺตร. ๒. สคพฺภ อิตฺถึ กตกาล. ๓. ยสทารโก.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 136

พระองคตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย แมพวกภัทรวัคคียนั่นก็ปรารถนา
พระอรหัต ในสํานักพระพุทธเจาในปางกอนแลวทําบุญ. ภายหลัง
เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติขึ้น, เปนนักเลง ๓๐ คน ฟงตุณฑิโลวาท
แลว ไดรกั ษาศีล ๕ ตลอดหกหมื่นป. แมภัทรวัคคียเหลานี้ ก็ไดผล
ที่ตนปรารถนาแลว ๆ เหมือนกัน ดวยประการอยางนี้. หาใชเราเลือก
หนาใหภิกษุทั้งหลายไม."

บุรพกรรมของชฎิล ๓ พี่นอง
ภิกษุทั้งหลายทูลถามวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ก็กัสสปะ ๓
พี่นอง มีอุรุเวลกัสสปะเปนตน ทํากรรมอะไรไวเลา ?"
พระองคตรัสวา "เขาปรารถนาพระอรหัตเหมือนกัน ทําบุญ
แลว. ก็ใน ๙๒ กัลปแตนี้ไป พระพุทธเจา ๒ พระองคคือ พระติสสะ
พระผุสสะ เสด็จอุบัติแลว พระราชาพระนามวามหินทไดเปนพระบิดา
ของพระพุทธเจา ทรงพระนามวาผุสสะ ก็เมื่อพระองคทรงบรรลุ
พระสัมโพธิแลว. พระโอรสองคเล็กของพระราชาไดเปนพระอัครสาวก
บุตรปุโรหิตไดเปนพระสาวกที่ ๒. พระราชาไดเสด็จไปยังสํานักพระศาสดา ทรงตรวจดูชนเหลานั้นวา "ราชโอรสองคใหญของเราเปน
พระพุทธเจา. ราชโอรสองคเล็กเปนอัครสาวก, บุตรปุโรหิตเปนพระสาวกที่ ๒" ทรงเปลงพระอุทาน ๓ ครั้งวา "พระพุทธเจาของขาพเจา,
พระธรรมของขาพเจา. พระสงฆของขาพเจา, ขาพเจาขอนอบนอมแด
๑

๒

๑. ขุ. พุ. ๓๓/๕๐๗. ๒. ขุ. พุ. ๓๓/๕๑๑ ก็ในทีน่ ั้นปรากฏวา ปุสสะ. และพระบิดา
ของพระองค พระนามวา ชยเสนะ.
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พระผูมีพระภาคเจา ผูพ ระอรหันตตรัสรูชอบเองพระองคนั้น" ดังนี้
แลว หมอบลงแทบบาทมูลของพระศาสดา ทรงรับปฏิญญาวา "ขา
แตพระองคผูเจริญ บัดนี้เปนดุจเวลาที่หมอมฉันนั่งหลับ ในที่สุดอายุ
ประมาณเกาหมื่นป, ขอพระองคอยาเสด็จไปสูประตูเรือนของชนเหลาอื่น
จงทรงรับปจจัย ๔ ของหมอมฉัน ตลอดเวลา ทีห่ มอมฉันยังมีชีวิตอยู"
ดังนี้แลว ทรงทําพุทธอุปฏฐากเปนประจํา, อนึ่ง พระราชาทรงมีพระราชโอรสอื่นอีก ๓ พระองค. บรรดาพระราชโอรส ๓ พระองคเหลานั้น
พระองคใหญมีนักรบเปนบริวาร ๕๐๐ พระองคกลางมี ๓๐๐, พระองค
เล็กมี ๒๐๐. พระราชโอรส ๓ พระองคเหลานั้น ทูลขอโอกาสกะ
พระบิดาวา "แมหมอมฉันทั้งหลายจักนิมนตพระเจาพี่เสวย," แมทูล
ออนวอนอยูบอย ๆ ก็ไมได, เมื่อปจจันตชนบทกําเริบแลว, ถูกสงไป
เพื่อประโยชนระงับปจจันตชนบทนั้น ปราบปจจันตชนบทใหราบคาบ
แลว มาสูสํานักพระราชบิดา. ครั้งนั้น พระบิดาทรงสวมกอดพระโอรส
ทั้งสามเหลานั้นแลว จุมพิตที่ศีรษะ ตรัสวา "พอทั้งหลาย บิดาใหพร
แกพวกเจา." พระโอรสทั้งสามนั้นทูลวา "ดีละ พระเจาขา," ทําพระพร
ใหเปนอันถือเอาแลว, โดยกาลลวงไปสองสามวัน พระบิดาตรัสอีกวา
"พอทั้งหลาย พวกเจาจงรับพรเสียเถิด," กราบทูลวา "พระเจาขา
ความประสงคดวยสิ่งไร ๆ อื่นของหมอมฉันไมมี. ตั้งแตบัดนี้ หมอมฉัน
จักนิมนตพระเจาพี่เสวย, ขอพระราชทานพรนี้แกหมอมฉันเถิด."
ร. ใหไมได พอ.
อ. เมื่อไมพระราชทานเสมอไป ก็พระราชทานเพียง ๗ ป.
ร. ใหไมได พอ.
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อ. ถากระนั้น ก็พระราชทานเพียง ๖ ป ๕ ป ๔ ป ๓ ป ๒ ป
๑ ป ๗ เดือน ๖ เดือน ๕ เดือน ๔ เดือน ๓ เดือน.
ร. ใหไมได พอ.
อ. ชางเถิด พระเจาขา. ขอทรงพระราชทานสัก ๓ เดือน แก
ขาพระองคทั้งหลาย คนละเดือน ๆ.
ร. ดีละ พอ, ถากระนั้น เจาจงนิมนตใหเสวยได ๓ เดือน
ก็ขุนคลังของพระราชบุตรทั้งสามนั้นคนเดียวกัน, สมุหบัญชีก็คน
เดียวกัน, ทานทั้งสามพระองคนั้น มีบุรุษ ๑๒ นหุตเปนบริวาร.
พระราชโอรสทั้งสามรับสั่งใหเรียกบริวารเหลานั้นมาแลว ตรัสวา "เรา
ทั้งสามจักรับศีล ๑๐ นุงหมผากาสายะ ๒ ผืน อยูรวมดวยพระศาสดา
ตลอดไตรมาสนี้, พวกทานพึงรับคาใชจายมีประมาณเทานี้ ยังของเคี้ยว
ของบริโภคทุกอยางใหเปนไปทั่วถึงแกภิกษุเกาหมื่นรูป และนักรบของ
เราพันหนึ่ง, เพราะแตนี้ไป พวกเราจักไมพูดอะไร ๆ."
พระราชโอรสทั้งสามนั้น พาบุรุษบริวารพันหนึ่งสมาทานศีล ๑๐
นุงหมผากาสายะ อยูแตในวิหาร. ขุนคลังและสมุหบัญชี ไดรวมกัน
เบิกเสบียงตามวาระ ๆ จากเรือนคลังทั้งหลาย ของพระพี่นองทั้งสาม
ถวายทานอยู.

กินอาหารทีเ่ ขาอุทิศภิกษุสงฆตายไปเปนเปรต
ก็บุตรของพวกกรรมกร รองไหตองการขาวยาคูและภัตเปนตน.
กรรมกรเหลานั้น เมื่อภิกษุสงฆยังไมทันมา ก็ใหวัตถุมีขาวยาคูและกัด
เปนตนแกบุตรเหลานั้น. ในเวลาที่ภิกษุสงฆฉันเสร็จแลวไมเคยมีของ
อะไรเหลือเลย.
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ในกาลตอมา พวกกรรมกรเหลานั้น พูดอางวา "เราจะใหแก
พวกเด็ก" ดังนี้แลว รับไปกินเสียเอง, เห็นอาหารแมที่ชอบใจก็ไม
สามารถจะอดกลั้นได. ก็พวกเขาไคมีประมาณแปดหมื่นสี่พันคน. พวก
เขากินอาหารที่ถวายสงฆแลว เพราะกายแตกไดเกิดในเปรตวิสัยแลว.
ฝายพระราชโอรส ๓ พี่นอง พรอมดวยบุรุษพนหนึ่ง ทํากาละ
แลวเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวจากเทวโลกสูเทวโลก ยังกาลใหสิ้นไป
๙๒ กัลป. พระราชโอรส ๓ พี่นองนั้น ปรารถนาพระอรหัต ทํา
กัลยากรรมในกาลนั้น ดวยประการอยางนี้. ชฎิล ๓ พี่นองนั้น ได
รับผลที่ตนปรารถนาแลวเหมือนกัน เราจะไดเลือกหนาใหหามิได.
สวนสมุหบัญชีของพระราชโอรส ๓ พระองคนั้น ในกาลนั้นได
เปนพระเจาพิมพิสาร. ขุนคลังไดเปนวิสาขอุบาสก. กรรมกรของทาน
ทั้ง ๓ นั้น เกิดแลวในพวกเปรต ในกาลนั้น ทองเที่ยวอยูดวยสามารถ
แหงสุคติและทุคติ ในกัลปนี้ เกิดในเปตโลกนั้นแล สิ้น ๔ พุทธันดร.

พวกเปรตถามเวลาไดอาหารกะพระพุทธเจา ๓ พระองค
เปรตเหลานั้น เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากกุสันธะผูทรง
พระชนมายุไดสี่หมื่นป เสด็จอุบัติขึ้นกอนพระพุทธเจาทุกพระองคใน
กัลปนี้ ทูลวา "ขอพระองคโปรดบอกกาลเปนที่ไดอาหารแกขาพระองค
ทั้งหลาย."
พระผูม ีพระภาคเจา ตรัสวา "พวกทานจักยังไมไดในกาลของเรา
กอน, แตภายหลังแหงเรา เมื่อมหาปฐพีงอกสูงขึ้นประมาณได ๑ โยชน
พระพุทธเจาพระนามวาโกนาคมนะ จักอุบัติขึ้น. พวกเจาพึงทูลถามพระ-
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องคเถิด."
เปรตเหลานั้น ยังกาลมีประมาณเทานั้นใหสิ้นไปแลว เมื่อพระพุทธเจาทรงพระนามวาโกนาคมนะนั้นเสด็จอุบัติขึ้นแลว จึงไดทูลถาม
พระองค แมพระพุทธเจาพระองคนั้น ก็ตรัสวา "พวกทานจักยังไมได
ในกายของเรา แตภายหลังแหงเรา เมื่อมหาปฐพีงอกสูงขึ้นประมาณได
๑ โยชน พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะจักอุบัติขึ้น พวกเจาพึงทูลถาม
พระองคเถิด."
เปรตเหลานั้น ยังกาลมีประมาณเทานั้นใหสิ้นไปแลว, เมื่อพระพุทธเจาพระนามวากัสสปะนั้นเสด็จอุบัติขึ้นแลว, จึงทูลถามพระองค. แม
พระพุทธเจาพระองคนั้น ก็ตรัสวา "พวกเจาจักยังไมไดในกาลของเรา
แตภายหลังแหงเรา เมื่อมหาปฐพีงอกสูงขึ้นประมาณได ๑ โยชน พระพุทธเจาพระนามวา โคดม จักเสด็จอุบัติขึ้น, ในกาลนั้น ญาติของพวก
เจาจักเปนพระราชาพระนามวาพิมพิสาร พระเจาพิมพิสารนั้น ถวายทาน
แดพระศาสดาแลว จักใหสวนกุศลทานถึงแกพวกเจา พวกเจาจักได
(อาหาร) ในคราวนั้น." พุทธันดรหนึ่ง ไดปรากฏแกเปรตเหลานั้น
เหมือนวันพรุงนี้.

พวกเปรตพนทุกขเพราะผลทาน
เปรตเหลานั้น เมือ่ พระตถาคตเสด็จอุบัติแลว, เมื่อพระเจาพิมพิสารถวายทานในวันตน. เปลงเสียงรองนากลัว แสดงตนแกพระราชา
ในสวนราตรีแลว, รุงขึ้น ทาวเธอเสด็จมาสูเวฬุวัน กราบทูลเรื่องนั้น
แดพระตถาคต.
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พระศาสดา ตรัสวา "มหาบพิตร ในที่สดุ ๙๒ กัลป แตกัลป
นี้ไป ในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามวาผุสสะ พวกเปรตนั่นเปนพระญาติของพระองค กินอาหารที่เขาถวายภิกษุสงฆ เกิดในเปตโลกแลว
ทองเที่ยวอยู ไดทูลถามพระพุทธเจาหลายพระองคที่เสด็จอุบัติขึ้น มีพระกกุสันธะเปนอาทิ อันพระพุทธเจาเหลานั้นตรัสบอกคํานี้ ๆ แลว หวัง
เฉพาะทานของพระองคตลอดกาลเทานี้. วานนี้เมื่อพระองคทรงถวายทาน
แลว ไมไดรับสวนบุญ จึงไดทําอยางนี้." พระราชาทูลถามวา "ขา
แตพระองคผูเจริญ ก็เมื่อหมอมฉันถวายทานแมในบัดนี้ เปรตเหลานั้น
จักไดรับหรือ ?"
พระศาสดา ตรัสวา ได มหาบพิตร." พระราชา ทรงนิมนต
ภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ถวายมหาทานในวันรุงขึ้นแลว
ไดพระราชทานสวนบุญวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขอขาวน้ําอันเปน
ทิพย จงสําเร็จแกพวกเปรตเหลานั้น แตมหาทานนี้." ขาวน้ําอันเปนทิพย
เกิดแลวแกเปรตเหลานั้น เชนนั้นเทียว. รุงขึ้น เปรตเหลานั้นเปลือยกาย
แสดงตนแลว. พระราชาทูลวา "วันนี้ พวกเปรตเปลือยกายแสดงตน
พระเจาขา." พระศาสดาตรัสวา "มหาบพิตร พระองคมิไดถวายผา."
รุงขึ้น พระราชาถวายผาจีวรทั้งหลาย แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุขแลว ทรงใหสวนบุญวา "ขอผาอันเปนทิพยทั้งหลายจงสําเร็จ
แกเปรตเหลานั้น แตจีวรทานนี้เถิด." ในขณะนั้นเอง ผาทิพยเกิดขึ้นแก
เปรตเหลานั้นแลว. เปรตเหลานั้นละอัตภาพของเปรต ดํารงอยูโดย
อัตภาพอันเปนทิพยแลว. พระศาสดา เมื่อจะทรงทําอนุโมทนา ไดทรง
ทําอนุโมทนาดวยติโรกุฑฑสูตร วา "ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏนฺติ" เปนอาทิ.
๑

๑. ขุ. ขุ. ๒๕/๙.
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ในที่สุดอนุโมทนา ธรรมาภิสมัย ไดมีแกสัตวแปดหมื่นสี่พันแลว. พระศาสดา ครัน้ ตรัสเรื่องแหงชฎิล ๓ พีน่ องแลว ทรงนําพระธรรมเทศนา
แมนี้มาแลว ดวยประการฉะนี้.
๑

บุรพกรรมของพระอัครสาวกทั้งสอง
ภิกษุทั้งหลายทูลถามวา "ก็พระอัครสาวกทั้งสอง ไดทํากรรมอะไร
ไว ? พระเจาขา."
พระศาสดา ตรัสวา "อัครสาวกทั้งสอง ทําความปรารถนาเพื่อเปน
อัครสาวก. จริงอยู ในทีส่ ุดอสงไขยยิ่งดวยแสนกัลปแตกัลปนี้ไป สารีบตุ ร
เกิดในสกุลพราหมณมหาศาล ไดมีนามวาสรทมาณพ. โมคคัลลานะ เกิด
ในสกลคฤหบดีมหาศาล ไดมีนามวา สิริวัฑฒกุฎม พี. มาณพทั้งสองนั้น
ไดเปนสหายเลนฝุนรวมกัน. สรทมาณพโดยลวงไปแหงบิดา ไดครอบ
ครองทรัพยเปนอันมาก อันเปนมรดกของสกุล. ในวันหนึ่ง อยูในที่ลับ
คิดวา "เรายอมรูอัตภาพในโลกนี้เทานั้น, หารูอัตภาพในโลกหนาไม
อันธรรมดาความตายของสัตวเกิดแลวทั้งหลาย เปนของเที่ยง. ควรที่เรา
บวชเปนบรรพชิตอยางหนึ่ง ทําการแสวงหาโมกขธรรม."
สรทมาณพนั้น เขาไปหาสหายแลวพูดวา "สิริวัฑฒะผูสหาย
ขาพเจาจักบวชแสวงหาโมกขธรรม. ทานจักอาจบวชกับเราหรือไมอาจ."
สิริวัฑฒะตอบวา "ขาพเจาจักไมอาจ สหาย ทานบวชคนเดียวเถิด."
สรทมาณพนั้น คิดวา "ธรรมดาผูไปสูปรโลก พาสหายหรือญาติมิตร
ไปดวยไมมี, กรรมที่คนทําแลวยอมเปนของตนเอง." แตนั้น สรทมาณพ
จึงใหเปดเรือนคลังแกวออก ใหมหาทานแกคนกําพรา คนเดินทาง วณิพก
๑. การบรรลุธรรม.
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และยาจกทั้งหลาย เขาไปสูเชิงเขา บวชเปนฤษีแลว. ชนทัง้ หลายบวช
ตามสรทะนั้นดวยอาการอยางนี้คือ ๑ คน ๒ คน ๓ คน จนมีชฏิลประมาณพเจ็ดหมื่นสี่พันคน. สรทชฎิลนัน้ ยังอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ใหเกิด
แลว บอกกสิณบริกรรมแกชฎิลเหลานั้น. แมชฎิลทั้งหลายเหลานั้น ก็
อภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ใหเกิดขึ้นแลว.
โดยสมัยนั้น พระพุทธเจาทรงพระนามวาอโนมทัสสี เสด็จอุบัติ
ขึ้นแลวในโลก พระนครไดมีชื่อวา จันทวดี. กษัตริยพระนามวายสวันตะ
เปนพระบิดา, พระเทวีพระนามวาโสธรา เปนพระมารดา. ไมรกฟา
เปนที่ตรัสรู, พระอัครสาวกทั้งสอง ชื่อ นิสภะ ๑ ชื่อ อโนมะ ๑, อุปฏฐากชื่อวรุณะ, อัครสาวิกาทั้งสอง นามวา สุนทรา ๑ สุมนา ๑, พระชนมายุไดมีถึงแสนป, พระสรีระสูงถึง ๕๘ ศอก, พระรัศมีแหงพระสรีระ
แผไปตลอด ๑๒ โยชน. ภิกษุแสนหนึ่งเปนบริวาร. วันหนึ่ง ในเวลา
ใกลรุง พระพุทธเจาทรงพระนามวาอโนมทัสสีนั้น เสด็จออกจากมหากรุณาสมาบัติ ทรงพิจารณาดูสัตวโลกอยู ทอดพระเนตรเห็นสรทดาบส
แลว ทรงพระดําริวา "เพราะเราไปสูสํานักสรทดาบสในวันนี้เปนปจจัย
พระธรรมเทศนาจักมีคุณใหญ และสรทดาบสนั้น จักปรารถนาตําแหนง
พระอัครสาวก, สิริวัฑฒกุฎมพีผูสหายดาบสนั้น จักปรารถนาตําแหนง
อัครสาวกที่ ๒ ทั้งในกาลจบเทศนา ชฎิลเจ็ดหมื่นสี่พันบริวารของดาบสนั้น
จักบรรลุพระอรหัต; เราควรไปในที่นั้น." ดังนี้แลว ถือบาตรและจีวร
ของพระองค ไมตรัสเรียกใคร ๆ อื่น เสด็จไปพระองคเดียวเหมือนพระยา
ราชสีห เมื่ออันเตวาสิกทั้งหลายของสรทดาบสไปแลวเพื่อตองการผลาผล, ทรงอธิษฐานวา ขอสรทดาบสจงทราบความที่เราเปนพระพุทธเจา."
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เมื่อสรทดาบสเห็นอยูนั่นเทียว เสด็จลงจากอากาศ ประทับยืนบนแผนดิน
แลว.
สรทดาบส เห็นพระพุทธานุภาพและความสําเร็จแหงพระสรีระ
สอบสวนมนตสําหรับทํานายลักษณะ ก็ทราบไดวา "อันผูประกอบดวย
ลักษณะเหลานี้ เมื่ออยูในทามกลางเรือน ยอมเปนพระเจาจักรพรรดิ,
เมื่อออกบวช ยอมเปนพระสัพพัญูพุทธเจา มีกเิ ลสเครื่องมุงบังอันเปด
แลวในโลก. บุรุษผูนี้เปนพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย" จึงทําการตอน
รับ ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ ไดจัดอาสนะถวายแลว. พระผูมี
พระภาคเจา ประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว. แมสรทดาบส ถืออาสนะอัน
สมควรแกตนแลว นั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. ในสมัยนัน้ ชฎิลเจ็ดหมื่นสี่พัน
ถือผลาผลทั้งหลายที่ประณีต ๆ อันมีโอชะ มาถึงสํานักอาจารยแลว แลดู
อาสนะที่พระพุทธเจาประทับและอาจารยนั่งแลว จึงพูดวา "ทานอาจารย
พวกกระผมเที่ยวไปดวยเขาใจวา 'ในโลกนี้ผูเปนใหญกวาทานอาจารย
ยอมไมมี, ก็บุรุษผูนี้ เห็นจะเปนใหญวาทานอาจารย ?"
สรทดาบส ตอบวา "พอทั้งหลาย พวกเจาพูดอะไร, พวกเจา
ปรารถนาเพื่อทําเขาสิเนรุซึ่งสูงหกสิบแปดแสนโยชน ใหเสมอกับเมล็ด
พันธุผักกาด ( กระนั้นหรือ) ลูกทั้งหลาย พวกเจาอยาทําการเปรียบ
เทียบเรากับพระสัพพัญูพุทธเจาเลย."
ครั้งนั้น ดาบสเหลานั้น คิดวา "ถาบุรุษผูนี้จักไดเปนคนเล็กนอย
ไซร, ทานอาจารยของพวกเราคงไมชักสิ่งเห็นปานนี้มาอุปมา, บุรุษผูนี้จะ
ใหญเพียงไรหนอ" ดังนีแ้ ลว ทั้งหมดเทียว หมอบลงแทบพระบาททั้งสอง
ถวายบังคมดวยเศียรเกลาแลว . ครั้งนั้น อาจารยกลาวกะดาบสเหลานั้นวา
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" พอทั้งหลาย ไทยธรรมที่สมควรแดพระพุทธเจาทั้งหลายของเราไมมี,
และพระศาสดาก็เสด็จมาในที่นี้ในเวลาภิกษาจาร. พวกเราจักถวายไทยธรรม ตามสัตติ ตามกําลัง พวกเจาจงนําผลาผลประณีตที่มีอยูมา," ดังนี้.
ครั้นใหนํามาแลว ลางมือทั้งสองแลว ตั้งไวในบาตรของพระตถาคตดวย
ตนเอง. พอเมื่อพระศาสดาทรงรับผลาผล, เทวดาทั้งหลายก็โปรยโอชะ
อันเปนทิพยลง. ดาบสนัน้ ไดกรองแมซึ่งน้ําถวายดวยตนเองทีเดียว.
ตอแตนั้น เมื่อพระศาสดาประทับนั่งทําภัตกิจแลว, ดาบสนั้นเรียก
อันเตวาสิกทั้งสิ้นมาแลว นั่งกลาวสาราณียกถานั่งที่ใกลพระศาสดา. พระศาสดาทรงดําริวา "ขออัครสาวกทั้งสอง จงมาพรอมดวยภิกษุสงฆ."
พระอัครสาวกทั้งสองนั้น ทราบพระดําริของพระศาสดาแลว มีพระขีณาสพแสนรูปเปนบริวาร มาถวายบังคมพระศาสดาแลว ไดยืนอยู ณ
สวนขางหนึ่ง.
ลําดับนั้น สรทดาบสเรียกอันเตวาสิกทั้งหลายมาแลว กลาววา
"พอทั้งหลาย แมอาสนะที่พระพุทธเจาประทับนั่ง ต่ํา, ซ้ําอาสนะสําหรับ
สมณะตั้งแสน ก็ไมม,ี พวกเจา ควรจะทําพุทธสักการใหโอฬารในวันนี้
จงนําดอกไมทั้งหลายที่ถึงพรอมดวยสีและกลิ่นมาแตเชิงเขา." เวลาที่พูด
ยอมเปนเหมือนเนิ่นชา, แตวิสัยฤทธิข์ องผูมีฤทธิ์ อันบุคคลไมควรคิด,
เพราะฉะนั้น โดยกาลเพียงครูเดียวเทานั้น ดาบสเหลานั้นนําดอกไม
ทั้งหลายที่ถงึ พรอมดวยสีและกลิ่นมาแลว ตบแตงอาสนะดอกไมสําหรับ
พระพุทธเจาทั้งหลายประมาณได ๑ โยชน สําหรับพระอัครสาวกทั้งสอง
ประมาณ ๓ คาพยุต. สําหรับภิกษุที่เหลือมีประมาณแตกตางกัน มี
๑

๑. คาพยุตหนึง่ ยาว ๑๐๐ เสน.
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ประมาณกึ่งโยชนเปนตน, สําหรับภิกษุผูใหมในสงฆมีประมาณ ๑ อุสภะ
ใคร ๆ ไมพงึ คิดวา "ในอาศรมบทแหงเดียว จะตบแตงอาสนะใหญโต
ถึงเพียงนั้นไดอยางไร ?" เพราะวา นี้เปนวิสัยของฤทธิ์, เมื่อตบแตง
อาสนะเสร็จแลวอยางนั้น, สรทดาบส ยืนประคองอัญชลีเบื้องพระพักตร
ของพระตถาคตแลว กราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองค
เสด็จขึ้นสูอาสนะดอกไมนี้ เพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกขาพระองค
ตลอดราตรีนาน."
เพราะเหตุนั้น โบราณาจารยจึงกลาวไววา
"สรทดาบสเอาดอกไมตาง ๆ และของหอม
ธรรมดวยกัน ตบแตงอาสนะดอกไมแลว ไดกราบ
ทูลคํานีว้ า ขาแตพระวีระ อาสนะที่ขาพระองค
ตบแตงแลวนี้ สมควรแดพระองค, พระองค
เมื่อจะยังจิตของขาพระองค ใหเลื่อมใส ขอจง
ประทับนั่งบนอาสนะดอกไม, พระพุทธเจาไดทรง
ยังจิตของขาพระองคใหเลื่อมใสแลว
ยังโลกนี้
กับทั้งเทวโลกใหราเริงแลว จึงประทับนั่งบนอาสนะ
ดอกไมตลอด ๗ คืน ๗ วัน."
เมื่อพระศาสดาประทับนั่งแลวอยางนั้น, พระอัครสาวกทั้งสอง และ
ภิกษุที่เหลือก็นั่งแลวบนอาสนะที่ถึงแลวแกตน ๆ. สรทดาบสไดถือฉัตร
ดอกไมใหญ ยืนกั้นเหนือพระเศียรของพระตถาคต. พระศาสดา ทรง
อธิษฐานวา "ขอสักการะของพวกชฎิลนี้ จงมีผลใหญ" ดังนี้แลว

๑

๑. อุสภะหนึ่งยาว ๒๕ วา.
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ทรงเขานิโรธสมาบัติ. สองพระอัครสาวกก็ดี ภิกษุที่เหลือก็ดี ทราบวา
พระศาสดาทรงเขาสมาบัติแลว ก็เขาสมาบัติ. เมื่อพระตถาคตประทับนั่ง
เขานิโรธสมาบัติตลอด ๗ วัน, พวกอันเตวาสิก เมื่อถึงเวลาเที่ยวไป
ภิกษา, บริโภคมูลผลาผลในปาแลว ยืนประคองอัญชลีแตพระพุทธเจา
ทั้งหลายตลอดกาลที่เหลือ. ฝายสรทดาบสไมไปแมสูที่ภิกษาจาร กั้นฉัตร
ดอกไมอยูเทียว ใหเวลาลวงไปดวยปติและสุขตลอด ๗ วัน. พระศาสดา
เสด็จออกจากนิโรธแลว ตรัสเรียกพระนิสภเถระพระอัครสาวกผูนั่งขาง
พระปรัศวเบื้องขวา ดวยรับสั่งวา "นิสภะ เธอจงทําอนุโมทนาอาสนะ
ดอกไมแกดาบสทั้งหลายผูทําสักการะ" พระเถระมีใจยินดีประดุจแมทัพ
ใหญประสบลาภใหญ จากสํานักของพระเจาจักรพรรดิ ตั้งอยูในสาวกบารมีญาณ เริ่มอนุโมทนาอาสนะดอกไมแลว. ในที่สุดเทศนาของพระนิสภเถระนั้น พระศาสดาตรัสเรียกพระสาวกองคที่ ๒ ดวยรับสั่งวา
" ภิกษุ แมเธอก็จงแสดงธรรม." พระอโนมเถระพิจารณาพระพุทธวจนะคือพระไตรปฎกกลาวธรรมแลว. ดวยเทศนาของพระอัครสาวก
ทั้งสอง การตรัสรูมิไดมีแลวแมแกดาบสรูปหนึ่ง.
ครั้งนั้น พระศาสดา ทรงดํารงอยูในพุทธวิสัยไมมีปริมาณ ทรง
เริ่มพระธรรมเทศนาแลว. ในกาลจบเทศนา ชฎิลเจ็ดหมื่นสี่พันยกสรทดาบสเสีย ทั้งหมดบรรลุพระอรหัตแลว. พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถ
ตรัสวา "เธอทั้งหลาย จงเปนภิกษุมาเถิด ." ทันใดนั้นเอง ผมและ
หนวดของชฎิลเหลานั้นไดอันตรธานไปแลว. บริขาร ๘ ไดสวมกายแลว
เทียว.
มีคําถามสอดเขามาวา "เพราะเหตุไร ? สรทดาบสจึงไมไดบรรลุ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 148

พระอรหัต."
แกวา "เพราะความเปนผูมีจิตฟุงซาน."
ไดยินวา จําเดิมแตกาลที่สรทดาบสนั้น เริ่มฟงธรรมเทศนาของ
พระอัครสาวกผูนั่งบนอาสนะที่ ๒ แหงพระพุทธเจาทั้งหลาย ตั้งอยูใน
สาวกบารมีญาณแสดงธรรมอยู เกิดความคิดขึ้นวา "โอหนอ ! แมเราพึง
ไดรับธุระที่พระสาวกรูปนี้ไดรับในศาสนาของพระพุทธเจา ผูจะบังเกิด
ในอนาคต." ดวยปริวิตกนั้น สรทดาบสนั้นจึงไมไดอาจเพื่อทําการแทง
ตลอดมรรคผลได. ก็ทา นยืนถวายบังคมพระตถาคตเจาแลว ในที่เฉพาะ
พระพักตร กราบทูลวา "พระเจาขา ภิกษุที่นั่งบนอาสนะในลําดับแหง
พระองคมีชื่อวาเปนใคร ? ในศาสนาของพระองค."
พระศาสดาตรัสวา "ภิกษุผูยังธรรมจักรอันเราใหเปนไปแลวใหเปนไป
ตาม บรรลุที่สุดแหงสาวกบารมีญาณ แทงตลอดปญญา ๑๖ อยาง ตั้งอยู,
ผูนี้ชื่อวาเปนอัครสาวกในศาสนาของเรา." ทานไดทําความปรารถนาวา
"พระเจาขา ดวยผลแหงสักการะที่ขาพระองคกั้นฉัตรดอกไมทําแลวตลอด
๗ วันนี้ ขาพระองคมิไดปรารถนาความเปนทาวสักกะหรือความเปน
พรหมอยางอื่น, แตขอขาพระองค พึงเปนพระอัครสาวกของพระพุทธเจา
พระองคหนึ่งในอนาคต เหมือนพระนิสภเถระองคนี้."
พระศาสดา ทรงสงพระอนาคตังสญาณไปพิจารณาวา " ความ
ปรารถนาของบุรุษผูนี้ จักสําเร็จหรือหนอแล ?" ไดทรงเห็นวาผาน ๑
อสงไขยยิ่งดวยแสนกัลปไปแลวจะสําเร็จ, ครั้นทรงเห็นแลวจึงตรัส
กะสรทดาบสวา "ความปรารถนาของทานนี้จักไมเปลาประโยชน, ก็ใน
อนาคต ลวงไป ๑ อสงไขยยิ่งดวยแสนกัลป พระพุทธเจาพระนาม
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วาโคดม จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก. พระมารดาของพระองคจักมีพระนาม
วามหามายาเทวี. พระบิดาของพระองคจักมีพระนามวาสุทโธทนมหาราช,
พระโอรสจักมีพระนามวาราหุล. พระผูอุปฏฐากจักมีนามวาอานนท, พระสาวกที่ ๒ จักมีนามวาโมคคัลลานะ, สวนตัวทานจักเปนพระอัครสาวก
ของพระองค นามวาธรรมเสนาบดีสารีบุตร ." ครั้นทรงพยากรณดาบส
อยางนั้นแลว ตรัสธรรมกถา มีภิกษุสงฆแวดลอมเหาะไปแลว.
ฝายสรทดาบส ไปยังสํานักพวกพระเถระผูอันเตวาสิก แลวสงขาวไป
แกสิริวัฑฒกุฎพีผูสหายวา "ทานผูเจริญ ขอทานทั้งหลายจงบอกแก
สหายของขาพเจาวา 'สรทดาบสผูสหายของทานไดปรารถนาตําแหนง
พระอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจาพระนามวาโคดม ซึ่งจะทรงอุบัติ
ขึ้นในอนาคต แทบบาทมูลของพระพุทธเจาพระนามวาอโนมทัสสีแลว,
ทานจงปรารถนาตําแหนงพระอัครสาวกที่ ๒." ก็แล ครั้นกลาวอยางนั้น
แลว ไดไปโดยขางหนึ่งกอนกวาพระเถระทั้งหลายเทียว ไดยืนอยูริมประตู
เรือนของสิริวัฑฒะแลว. สิริวัฑฒะกลาววา "นานหนอพระคุณเจาของเรา
จึงมา" ดังนี้แลว นิมนตใหนั่งบนอาสนะ. ตนนั่งบนอาสนะต่ํากวาแลว
เรียนถามวา " ( ทําไม ? ) อันเตวาสิกบริษัทของพระคุณเจาจึงหายไป
เจาขา"
สรทะ. อยางนั้น สหาย พระพุทธเจาอโนมทัสสี เสด็จมายังอาศรม
ของขาพเจาทั้งหลาย. พวกขาพเจาทําสักการะแดพระองคตามกําลังของตน,
พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพวกขาพเจาทุก ๆ คน, ในกาลจบเทศนา
เวนขาพเจาคนเดียว ที่เหลือบรรลุพระอรหัตแลวบวช. ขาพเจาเห็น
๑

๑. ขุ. พุ. ๓๓/๕๔๓.
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พระนิสภเถระอัครสาวกของพระศาสดา จึงปรารถนาตําแหนงพระอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจาพระนามวาโคดม ผูจะเสด็จอุบัติในอนาคต,
แมเธอก็จงปรารถนาตําแหนงสาวกที่ ๒ ในศาสนาของพระองคทาน."
สิริวฑ
ั ฒะ. ขาพเจาไมมีความคุนเคยกับพระพุทธเจาทั้งหลายเลย
ขอรับ.
สรทะ. เรื่องที่จะทูลกับพระพุทธเจา เปนภาระของขาพเจาของ,
เธอจงจัดสักการะยิ่งใหญไวเถอะ.
สิริวฑ
ั ฒะ ฟงคําของสรทดาบสนั้นแลว ใหทาํ สถานที่ประมาณ
๘ กรีส โดยมาตราหลวง ที่ประตูเรือนของตนใหมีพื้นเสมอแลว เกลี่ย
ทรายโปรยดอกไมมีขาวตอกเปนที่ ๕ ใหทํามณฑปมุงดวยดอกอุบลเขียว
ตบแตงพุทธอาสน จัดอาสนะแมแกภิกษุเหลือ จัดสักการะและเครื่อง
ตอนรับเปนอันมากแลว ไดใหสัญญาแกสรทดาบสเพื่อประโยชนนิมนต
พระพุทธเจาทั้งหลาย.
พระดาบส ไดพาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ไปที่อยูของ
สิริวัฑฒกฎมพีนั้นแลว.
ฝายสิริวัฑฒกุฎมพี ทําการตอนรับ รับบาตรจากพระหัตถของพระตถาคต เชิญเสด็จใหเขาไปสูมณฑป ถวายน้ําทักษิโณทกแกภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประมุข ซึ่งนั่งบนอาสนะที่แตงไว อังคาสดวยโภชนะ
อันประณีต ในเวลาเสร็จภัตกิจ นิมนตพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุข ครองผาอันมีคามากแลว กราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ
ความริเริ่มนี้มิไดเปนไปเพื่อประโยชนแกตําแหนงมีประมาณนอย ขอ
๑

๑. กรีส เปนมาตราวัดชนิดหนึ่ง ๑ กรีส = ๑๒๕ ศอก หรือ ๑ เสน ๑๑ วา ๑ ศอก.
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พระองคทรงทําความอนุเคราะหโดยทํานองนี้แล ตลอด ๗ วัน."
พระศาสดาทรงรับแลว. เขายังมหาทานใหเปนไปโดยทํานองนั้น
นั่นแล ตลอด ๗ วัน ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ยืนประคอง
อัญชลี กราบทูลวา "พระเจาขา สรทดาบสสหายของขาพระองคปรารถนา
วา 'เราพึงเปนพระอัครสาวกของพระศาสดาพระองคใด, ขาพระองค
พึงเปนพระสาวกที่ ๒ ของพระศาสดาพระองคนั้นเหมือนกัน." พระศาสดา ทรงพิจารณาถึงอนาคตกาล ทรงเห็นภาวะคือความสําเร็จ
แหงความปรารถนาของเขา จึงทรงพยากรณวา "แตนี้ลวงไป ๑ อสงไขยยิ่งดวยแสนกัลป แมทานก็จักเปนพระสาวกที่ ๒ ของพระพุทธเจา
พระนามวาโคดม."
สิริวฑ
ั ฒะ ฟงพยากรณของพระพุทธเจาทั้งหลายแลว ไดเปนผู
ราเริงบันเทิงแลว, แมพระศาสดา ทรงทําภัตตานุโมทนาแลว พรอม
ทั้งบริวารเสด็จไปยังวิหารแล. ภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความปรารถนาที่บุตร
ของเราปรารถนาแลวในครั้งนั้น. อัครสาวกทั้งสองนั้น ไดตําแหนงตามที่
ตนปรารถนานั่นแล, เราหาไดเลือกหนาใหไม."

สองอัครสาวกทูลเรื่องปจจุบันแดพระศาสดา
เมื่อพระศาสดา ตรัสพระพุทธพจนอยางนั่นแล, สองพระอัครสาวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทูลเลาเรื่องอันเปนปจจุบัน (เกิดขึ้น
เฉพาะหนา ) ทั้งหมดวา "ขาแตพระองคผูเจริญ (ครั้ง) ขาพระองค
ยังเปนผูครองเรือนอยูไปดูมหรสพบนยอดเขา," ดังนี้เปนตน จนถึงการ
แทงตลอดโสดาปตติผลจากสํานักพระอัสสชิเถระแลวกราบทูลวา "ขาแต
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พระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งสองนั้น ไปยังสํานักของทานอาจารยสญชัย
ประสงคจะนําทานมาสูบาทมูลของพระองค แจงวาลัทธิของทานไมมีสาระ
แลว กลาวอานิสงสในการหาที่นี่. ทานสญชัยตอบวา 'บัดนี้ชื่อวาการอยู
เปนอันเตวาสิกของเรา ยอมเปนเชนกับการถึงความกะเพื่อมแหงน้ําในตุม,
เราไมสามารถจะอยูเปนอันเตวาสิกได,' เมื่อขาพระองคบอกวา 'ทาน
อาจารย เวลานี้ มหาชนมีมือถือวัตถุมีของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน
จักไปบูชาเฉพาะพระศาสดา ทานจักเปนอยางไร ?' ตอบวา 'ก็ในโลก
นี้ คนฉลาดมากหรือคนเขลามาก ?' เมื่อขาพระองคตอบวา ' คนเขลา
มาก,' ก็กลาววา ถากระนั้น พวกคนฉลาด ๆ จักไปสํานักพระสมณโคดม,
พวกคนเขลา ๆ จักมาสํานักของเรา, เธอทั้งสอง ไปเถอะ' ไมปรารถนา
จะมา พระเจาขา.

ผูเห็นผิดกับผูเห็นถูกไดรับผลตางกัน
พระศาสดาทรงสดับคํานั้นแลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย สญชัย
ถือสิ่งที่ไมมีสาระวา 'มีสาระ' และสิ่งที่มีสาระวา 'ไมมีสาระ' เพราะ
ความที่ตนเปนมิจฉาทิฏฐิ. สวนเธอทั้งสอง รูสิ่งเปนสาระโดยความเปน
สาระ และสิง่ อันไมเปนสาระโดยความไมเปนสาระ ละสิ่งที่ไมเปนสาระเสีย
ถือเอาแตสิ่งที่เปนสาระเทานั้น เพราะความที่คนเปนบัณฑิต" ดังนี้แลว
ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา
๘. อสาเร สารมติโน
สาเร จาสารทสฺสิโน
เต สาร นาธิคจฺฉนฺติ มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา.
สารฺจ สารโต ตฺวา อสารฺจ อสารโต
เต สาร อธิคจฺฉนฺติ
สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา.
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"ชนเหลาใด มีปกติรูในสิ่งที่ไมเปนสาระวาเปน
สาระ และเห็นในสิ่งอันเปนสาระวา ไมเปนสาระ
ชนเหลานั้น มีความดําริผิดเปนโคจร ยอมไม
ประสพสิ่งอันเปนสาระ. ชนเหลาใด รูสิ่งเปนสาระ
โดยความเปนสาระ และสิ่งไมเปนสาระโดยความไม
เปนสาระ ชนเหลานั้น มีความดําริชอบเปนโคจร
ยอมประสพสิ่งเปนสาระ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา อสาเร สารมติโน ความวา
สภาพนี้ คือ ปจจัย ๔ มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ธรรมเทศนาอันเปนอุปนิสัย
แหงมิจฉาทิฏฐินั้น ชื่อวาเปนอสาระ, ผูมีปกติเห็นในสิ่งอันไมเปนสาระ
นั้นวา "เปนสาระ."
บาทพระคาถาวา สาเร จาสารทสฺสิโน ความวา สภาพนี้ คือ
สัมมาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ธรรมเทศนาอันเปนอุปนิสัยแหงสัมมาทิฏฐินั้นชื่อวา
เปนสาระ, ผูมีปกติเห็นในสิ่งที่เปนสาระนั้นวา "นี้ไมเปนสาระ."
สองบทวา เต สาร เปนตน ความวา ชนเหลานั้น คือผูถือ
มิจฉาทิฏฐินั้นตั้งอยู เปนผูมีความดําริผิดเปนโคจร ดวยสามารถแหงวิตก
ทั้งหลาย มีกามวิตกเปนตน ยอมไมบรรลุสลี สาระ สมาธิสาระ ปญญาสาระ
วิมุตติสาระ วิมุตติญาณทัสสนสาระ และพระนิพพานอันเปนปรมัตถสาระ.
บทวา สารฺจ ความวา รูส าระมีสีลสาระเปนตนนั่นนั้นแลวา
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"นี้ชื่อวาสาระ" และรูสิ่งไมเปนสาระ มีประการดังกลาวแลววา "นี้ไม
เปนสาระ."
สองบทวา เต สาร เปนตน ความวา ชนเหลานั้น คือบัณฑิต
ผูยึดสัมมาทัสสนะอยางนั้นตั้งอยู เปนผูมีความดําริชอบเปนโคจร ดวย
สามารถแหงความดําริทั้งหลาย มีความดําริออกจากกามเปนตน ยอมบรรลุ
สิ่งอันเปนสาระ มีประการดังกลาวแลวนั้น.
ในกาลจบคาถา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน. เทศนาไดเปนประโยชนแกชนผูป ระชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องสญชัย จบ.
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๙. เรื่องพระนันทเถระ [๙]
ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภทานนันทะ
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยถา อคาร ทุจฺฉนฺน" เปนตน.

พระศาสดาเสด็จกรุงกบิลพัสดุ
ความพิสดารวา พระศาสดา ทรงมีพระธรรมจักรบวรใหเปนไป
แลว เสด็จไปสูกรุงราชคฤห ประทับอยูในพระเวฬุวัน, บรรดาทูต
๑๐ คน มีบริวารคนละพัน อันพระเจาสุทโธทนมหาราชทรงสงไปดวย
รับสั่งวา "ทานทั้งหลาย จงนําบุตรมาแสดงแกเราเถิด,' พระกาฬุทายี
เถระ ไปทีหลังกวาทูตทั้งหมด บรรลุพระอรหัตแลว ทราบกาลเปนที่
เสด็จมาแลว พรรณนาหนทางดวยคาถาประมาณ ๖๐ คาถา นําเสด็จ
[พระศาสดา] ผูมีพระขีณาสพสองหมื่นแวดลอมแลว ไปสูกบิลพัสดุบุร,ี
ทรงทําฝนโบกขรพรรษใหเปนเหตุเกิดแหงเรื่องแลวตรัสมหาเวสสันดรชาดก ในสมาคมพระญาติ, วันรุงขึ้น เสด็จเขาไปบิณฑบาต โปรด
พระบิดาใหดํารงอยูในโสดาปตติผล ดวยพระคาถาวา "อุตฺติฏเ
นปฺปมชฺเชยฺย" เปนตน, โปรดพระนางมหาปชาบดีโคตมีใหดํารงอยู
ในโสดาปตติผล และโปรดพระราชา ( พระบิดา) ใหดํารงอยูในสกทาคามิผล ดวยพระคาถาวา "ธมฺมฺจเร สุจริต " เปนตน. ก็ในกาล
เสร็จภัตกิจ ทรงอาศัยการพรรณนาพระคุณของราหุลมารดา ตรัสจันท๑

๒

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๓๖๕. อรรถกถา. ๑๐/๓๑๕. ขุ. ธ. ๒๕/๓๘. ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๘.
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กินนรีชาดก ในวันที่ ๓ แตวันนั้น ครั้นเมื่อวิวาหมงคลเปนที่เชิญเสด็จ
เขาเรือนเพื่ออภิเษกของนันทกุมาร เปนไปอยู. เสด็จเขาไปบิณฑบาต
ประทานบาตรในหัตถของนันทกุมาร ตรัสมงคล (อวยพร ) เสด็จลุก
จากอาสนะแลวหลีกไป หาไดทรงรับบาตรจากหัตถของนันทกุมารไม.
๑

นันทะพุทธอนุชาออกบวช
ฝายนันทกุมารนั้น ดวยความเคารพในพระตถาคต จึงมิอาจทูล
(เตือน) วา "ขอพระองครับบาตรไปเถิด พระเจาขา" แตคิดอยางนี้
วา "พระศาสดา คงจักทรงรับบาตรที่หัวบันได." แมในที่นั้นพระศาสดาก็มิไดทรงรับ. นันทกุมารนอกนี้ก็คิดวา "คงจักทรงรับที่ริม
เชิงบันได." แมในที่นั้น พระศาสดา ก็ไมทรงรับ. นันทกุมารก็คิดวา
"จักทรงรับที่พระลานหลวง" แมในที่นั้น พระศาสดา ก็ไมทรงรับ.
พระกุมารปรารถนาจะเสด็จกลับ (แต ) จําเสด็จไปดวยความไมเต็ม
พระทัย ดวยความเคารพในพระตถาคต จึงไมสามารถทูลวา "ขอ
พระองคทรงรับบาตรเถิด" ทรงเดินนึกไปวา "พระองคจักทรงรับใน
ที่นี้. พระองคจักทรงรับในที่นี้." ในขณะนั้น หญิงพวกอื่นเห็นอาการ
นั้นแลว จึงบอกแกนางชนบทกัลยาณีวา พระแมเจา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงพานันทกุมารเสด็จไปแลว, คงจักพรากนันทกุมารจากพระแมเจา."
ฝายนางชนบทกัลยาณีนั้นไดยินคํานั้นแลว มีหยาดน้ํายังไหลอยูเที่ยว
มีผมอันเกลาไดกึ่งหนึ่ง รีบไปทูลวา "ขาแตพระลูกเจา ขอพระองคพึง
ดวนเสด็จกลับ." คําของนางนั้น ประหนึ่งตกไปขวางตั้งอยูในหทัยของ
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๓๖๘. อรรถกถา ๖/๓๕๗.
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นันทกุมาร. แมพระศาสดา ก็ยังไมทรงรับบาตรจากหัตถของนันทกุมาร
นั้นเลย ทรงนํานันทกุมารนั้นไปสูวิหารแลวตรัสวา "นันทะ เธออยาก
บวชไหน ?" นันทกุมารนั้น ดวยความเคารพในพระพุทธเจา จึงไมทูล
วา "จักไมบวช" ทูลรับวา "ขาแตพระองคผูเจริญ จักบวชพระเจาขา."
พระศาสดารับสั่งวา "ภิกษุทั้งหลาย ถากระนั้น เธอทั้งหลายจงใหนันทะ
บวชเถิด."

ราหุลกุมารทูลขอสมบัติกะพระศาสดา
พระศาสดา เสด็จไปสูกรุงกบิลพัสดุบุรี ในวันที่ ๓ ทรงยัง
นันทกุมารใหบวชแลว, ในวันที่ ๗ พระมารดาของพระราหุลทรงตกแตง
พระกุมารแลว ทรงสงไปสูสํานักพระผูมีพระภาคเจา ดวยพระดํารัส
วา "พอ พอจงดูพระสมณะซึ่งมีพระสมณะสองหมื่นแวดลอมทรงมี
วรรณะประดุจสีทองคํา มีวรรณะแหงพระรูปประดุจพรหมนั่น, พระสมณะนี้เปนพระบิดาของพอ, หมอทรัพยใหญไดมีแลวในเวลาที่พระบิดา
ของพอนั่นประสูติ, ตั้งแตเวลาพระองคออกบวช แมไมพบเลย" พอ
จงไปทูลขอมรดกกะพระองคทานวา "ขาแตเสด็จพอ ขาพระองคเปน
กุมาร, ถึงอภิเษกแลว จักเปนพระเจาจักรพรรดิ, ขาพระองคตองการ
ดวยทรัพย, ขอเสด็จพอไดประทานทรัพยแกขาพระองค, เพราะบุตรยอม
เปนเจาของสมบัติของพระบิดา." พระกุมารเสด็จไปสูสํานักของพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมแลว หวนไดความสิเนหาในพระบิดา สําเริงยินดี
แลวทูลวา "ขาแตพระสมณะ พระฉายาของเสด็จพอสบาย" ไดยืน
ทูลคําแมอื่นเปนอันมากที่สมควรแกตน. พระผูมพี ระภาคเจาทรงทําภัตกิจ
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แลว ทรงอนุโมทนาแลวเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป. แมพระกุมาร ก็
ทูลขอวา "ขาแตพระสมณะ ขอไดประทานมรดกแกขาพระองคเถิด,
ขาแตพระสมณะ ขอไดประทานมรดกแกขาพระองคเถิด" ดังนี้แลวเสด็จ
ติดตามพระผูมีพระภาคเจาไป. แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไมใหพระกุมาร
กลับ. ฝายปริชนก็ไมสามารถเพื่อจะเชิญพระกุมารผูเสด็จไปกับพระผูมีพระภาคเจาใหกลับได. พระกุมารนั้นไดเสด็จไปถึงพระอารามทีเดียว
พรอมดวยพระผูมีพระภาคเจา ดวยประการฉะนี้.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจา ทรงพระดําริวา "กุมารนีอ้ ยากได
ทรัพยอันเปนสมบัติของบิดา. ทรัพยนั้นไปตามวัฏฏะ มีความคับแคบ;
ชางเถิด เราจักใหอริยทรัพย ๗ ประการ อันเราไดเฉพาะที่ควงไมโพธิ
แกเธอ, จะทําเธอใหเปนเจาของมรดกอันเปนโลกุตระ."

ราหุลกุมารบรรพชา
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งใหหาทานพระสารีบุตร
มาแลวตรัสวา "สารีบุตร ถากระนัน้ เธอจงใหราหุลกุมารบวชเถิด."
พระเถระยังพระกุมารนั้นใหผนวชแลว . ก็เมื่อพระกุมารผนวชแลว. ทุกข
มีประมาณยิ่งไดเกิดขึ้นแกพระราชาเพราะไดทรงสดับขาวนั้น.
พระราชาไมทรงสามารถเพื่อจะกลั้นความทุกขนั้นไวได เสด็จไป
สูสํานักพระผูมีพระภาคเจา ทูลชี้แจงแลวขอประทานพรวา " พระเจาขา
หมอมฉัน ขอประทานพระวโรกาส พระผูเปนเจาทั้งหลายไมพึงยังบุตรที่
มารดาบิดาไมอนุญาตใหบวช."
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พระผูมีพระภาคเจา ประทานพรนั้นแดทาวเธอแลว, รุงขึ้นวันหนึ่ง
เสวยพระกระยาหารเขาในพระราชนิเวศนแลว เมื่อพระราชาประทับอยู
ณ สวนขางหนึ่ง ทูลเลาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ในเวลาที่พระองค
ทรงทําทุกรกิริยา เทวดาองคหนึ่ง เขามาหาหมอมฉันบอกวา พระโอรส
ของพระองคทิวงคตแลว" หมอนฉันไมเชื่อถอยคําของเทวดานั้น จึง
คัดคานเทวดานั้นวา 'บุตรของขาพเจายังไมบรรลุโพธิญาณ ยอมไมทํา
กาละ" ดังนีแ้ ลว, ตรัสวา "มหาบพิตร บัดนี้ พระองคจักเชื่อได
อยางไร ? แมในกาลกอน เมื่อเขาแสดงรางกระดูกแกพระองค ทูลวา
'บุตรของพระองคทิวงคตแลว' พระองคยังไมทรงเชื่อ" ไดตรัสมหาธรรมปาลชาดก เพราะอุบัติเหตุแหงเรื่องนี้. ในกาลจบกถา พระราชา
ดํารงอยูในอนาคามิผล.
พระผูมีพระภาคเจา โปรดพระบิดาใหดํารงอยูในผล ๓ ดวย
ประการฉะนี้แลว มีภกิ ษุสงฆแวดลอม เสด็จกลับไปลูกรุงราชคฤหอีก,
แตนั้น ทรงรับปฏิญญาไวกับอนาถบิณฑิกเศรษฐี เพื่อประโยชนแกการ
เสด็จมาสูกรุงสาวัตถี, ครั้นเมื่อพระเชตวันมหาวิหารสําเร็จแลว, เสด็จ
ไปจําพรรษาในพระเชตวันมหาวิหารนั้น.
๑

พระนันทะอยากสึก
เมื่อพระศาสดา ประทับอยูในพระเชตวันอยางนี้นั่นแล, ทาน
พระนันทะกระสันขึ้นแลว จึงบอกเนื้อความนั้นแกภิกษุทั้งหลายวา
"ผูมีอายุ ขาพเจาไมยินดีประพฤติพรหมจรรย, ไมสามารถที่จะสืบตอ
๑. ขุ. ชา. อรรถกถา. ๕/๔๑๘.
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พรหมจรรยไปได, ขาพเจาจักกลาวคืนสิกขาแลวสึก. " พระผูมีพระภาคเจา
ทรงสดับความเปนไปนั้นแลว รับสั่งใหหาทานพระนันทะมาเฝาแลว
ตรัสคํานี้วา "จริงหรือนันทะ ? ไดยินวา เธอบอกกลาวแกภิกษุหลายรูป
อยางนี้วา 'ผูมีอายุ ขาพเจาไมยินดีประพฤติพรหมจรรย ไมสามารถ
จะสืบตอพรหมจรรยไปได, ขาพเจาจักกลาวคืนสิกขาแลวสึกหรือ ?"
น. จริงอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. นันทะ ก็เธอไมยินดีประพฤติพรหมจรรย. ไมสามารถจะสืบตอ
พรหมจรรยไปได, จะกลาวคืนสิกขาสึกไปเพื่อเหตุอะไร ?
น. ขาแตพระองคผูเจริญ เมือ่ ขาพระองคออกจากเรือน นาง
ชนบทกัลยาณีผูศากิยะ มีผมอันเกลาไดกึ่งหนึ่ง ไดรองสั่งคํานี้กะขา
พระองควา 'ขาแตพระลูกเจา ขอพระลูกเจาพึงดวนเสด็จมา,' ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคนั้นแล หวนระลึกถึงคํานั้นอยู จึงไมยินดี
ประพฤติพรหมจรรย ไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได, จักกลาว
คืนสิกขาสึกไป."
๑

พระศาสดาทรงทรมานพระนันทะ
ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาคเจา ทรงจับทานพระนันทะที่พระพาหา
แลว นําไปสูดาวดึงสเทวโลกดวยกําลังพระฤทธิ์, ในระหวางทางทรง
แสดงนางลิงลุนตัวหนึ่ง ซึ่งมีหูจมูกและหางขาด นั่งเจาอยูบนปลายตอไม
ที่ไฟไหม ในนาที่ไฟไหมแหงหนึ่งแลว ทรงแสดง นางอัปสร ๕๐๐
ซึ่งมีเทาดังเทานกพิราบ ผูมาสูที่บํารุงของทาวสักกเทวราชในภพดาวดึงส.
๒

๑. หีนายาวตฺติสฺสามิ จักเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว. ๒. บทวา กกุฏปาทนิ ไดแก มีเทา
เชนกับเทานกพิราบ เพราะมีสีแดง.
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ก็แลครั้นทรงแสดงแลว ตรัสอยางนี้วา "นันทะ เธอสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน ? ฝายไหนหนอแล ? มีรปู งามกวา นาดูกวา
และนาเลื่อมใสกวากัน, นางชนบทกัลยาณีผูศากิยะหรือนางอัปสร ๕๐๐
ซึ่งมีเทาเชนกับเทานกพิราบนี้." พระนันทะไดสดับพระพุทธดํารัสนั้นแลว
ทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ นางลิงลุนมีหูจมูกและหางขาดนั้น แม
ฉันใด ขาแตพระองคผูเจริญ นางชนบทกัลยาณี ผูศากิยะ ก็เหมือน
กันฉันนั้น, เพราะการเปรียบเทียบกัน นางยอมไมถึงการนับบาง ไมถึง
เสี้ยวหนึ่งบาง ไมถึงสวน ( หนึ่ง ) บาง แหงนางอัปสร ๕๐๐ นี,้
ที่แทนางอัปสร ๕๐๐ นีแ้ ล มีรูปงามกวา นาดูกวา และนาเลื่อมใสกวา."
ภ. นันทะ เธอจงยินดี, นันทะ เธอจงยินดี, เราจะเปนผู
ประกันของเธอ เพื่ออันไดเฉพาะนางอัปสร ๕๐๐ ซึ่งมีเทาดุจเทา
นกพิราบ.
น. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพระผูมีพระภาคเจาเปนประกันของ
ขาพระองค เพื่ออันไดเฉพาะนางอัปสร ๕๐๐ ผูมีเทาดุจเทานกพิราบ
ไซร, ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักยินดีในพรหมจรรย.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ทรงพาทานนันทะไป หายวับไป
ในที่นั้น ไดปรากฏในพระเชตวันดังเดิม.
ภิกษุทั้งหลายไดสดับแลวแลวา "ขาววา ทานนันทะเปนพระภาดาของพระผูมีพระภาคเจา โอรสพระนานาง ประพฤติพรหมจรรย
เพราะเหตุแหงนางอัปสรทั้งหลาย; นัยวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงเปน
ผูประกันของพระนันทะนั้น เพื่ออันไดเฉพาะนางอัปสร ๕๐๐ ผูมีเทาดุจ
๑

๑. นองชาย.
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เทานกพิราบ."

พระนันทะสําเร็จอรหัตผล
ครั้งนัน้ แล พวกภิกษุผูสหายของทานพระนันทะ เรียกทานพระนันทะดวยวาทะวา คนรับจางบาง ดวยวาทะวา คนอันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงไถไวบาง วา "นัยวา ทานพระนันทะเปนคนรับจาง, นัยวา
ทานพระนันทะเปนผูอันพระศาสดาทรงไถไว, พระนันทะประพฤติ
พรหมจรรย เพราะเหตุแหงนางอัปสร ๕๐๐, ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงเปนผูประกันของเธอ เพื่ออันไดเฉพาะนางอัปสร ๕๐๐ ผูมีเทาดุจ
เทานกพิราบ."
ครั้งนัน้ แล ทานพระนันทะขวยเขิน ละอาย รังเกียจดวยวาทะวา
คนรับจางบาง ดวยวาทะวาคนที่พระศาสดาทรงไถไวบาง ของเหลา
ภิกษุสหาย เปนผู ๆ เดียว หลีกออกไปแลวไมประมาท มีความเพียร
มีตนสงไปอยู. ตอกาลไมนานเลย ไดทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรยอัน
ยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลาย (ออก) จากเรือน บวชไมมีเรือน
โดยชอบตองการ ดวยความรูยิ่งเอง สําเร็จแลว อยูในทิฏฐธรรม รูช ัด
วา "ชาติสิ้นแลว, พรหมจรรยอยูจบแลว กิจจําตองทํา ๆ เสร็จแลว,
กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนี้ไมมี." เปนอันวาทานพระนันทะ ไดเปน
พระอรหันตองคใดองคหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย.
ครั้งนัน้ เทวดาองคหนึ่ง ยังพระเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง ในสวน
แหงราตรีแลว เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลว กราบทูลวา
๑

๑. อีกนัยหนึ่ง:- ไดทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม เปนที่ตองการแหงกุลบุตร
ทั้งหลายผู (ออก) จากเรือนโดยชอบ บวชไมมีเรือน ดวยความรูยิ่งเอง.
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"ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระนันทะ เปนพระภาดาของพระผูมีพระภาคเจา โอรสพระนานาง ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยความรูยิ่งเอง
สําเร็จแลวอยูในทิฏฐธรรม.
ญาณไดเกิดขึ้นแมแกพระผูมีพระภาคเจา
(เหมือนกัน) วา "นันทะ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยความรูยิ่งเอง
สําเร็จแลวอยูในทิฏฐธรรม." ทานพระนันทะแมนั้น โดยลวงไปแหง
ราตรีนั้น เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลว ไดกราบทูล
คํานี้วา "ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจา ทรงเปนผูประกัน
ของขาพระองค เพื่ออันไดเฉพาะซึ่งนางอัปสร ๕๐๐ ซึ่งมีเทาดุจเทา
นกพิราบ ดวยการรับรองใด, ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเปลื้อง
พระผูมีพระภาคเจาจากการรับรองนั่น." พระผูมีพระภาคตรัสวา "นันทะ
แมเราก็กําหนดใจของเธอดวยใจ ( ของเรา) ทราบแลววา 'นันทะ
ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลาย ดวยความรูยิ่งเอง สําเร็จแลวอยูในทิฏฐธรรม."
แมเทวดาก็บอกเนื้อความนี้แกเราวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ทานนันทะ
ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลาย ดวยความรูยิ่งเอง สําเร็จแลวอยูในทิฏฐธรรม." นันทะ
เมื่อใดแล จิตของเธอ พนแลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะมีความไม
ยึดมั่น, เมื่อนั้น เราก็พนจากการรับรองนั้น." ครั้งนั้นแล พระผูมี
พระภาคเจา ทรงทราบเนื้อความนี้แลว ทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
๑

๑. พนจากกิเลสดวยอํานาจใจ. ๒. พนจากกิเลสดวยอํานาจปญญา,

๒
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"เปอกตมคือกามอันผูใดขามไดแลว, หนาม
คือกามอันผูใดย่ํายีไดแลว ผูนั้น บรรลุความ
สิ้นไปแหงโมหะ ยอมไมหวั่นไหวในเพราะ
สุขและทุกข."

พระนันทะถูกฟอง
ตอมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย ถามทานพระนันทะวา "นันทะ
ผูมีอายุ เมื่อกอน ทานกลาววา 'ขาพเจาเปนผูกระสันแลว' บัดนี้
จิตของทานเปนอยางไร ?" พระนันทะตอบวา "ผูมีอายุ ความหวงใย
ในความเปนคฤหัสถของเราไมมี." พวกภิกษุไดฟงคํานั้นแลว กลาวกัน
วา "ทานนันทะ พูดไมจริง ยอมพยากรณพระอรหัตผล, ในวันที่
แลว ๆ มา กลาววา 'ขาพเจาเปนผูกระสันแลว' ( แต ) บัดนี้
กลาววา ความหวงใยในความเปนคฤหัสถของเราไมมี" ดังนี้แลว
ไปกราบทูลความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย ในวันทีแ่ ลว ๆ มา อัตภาพของนันทะไดเปนเชนกับ
เรือนที่เขามุงไมดี, (แต) บัดนี้เปนเชนกับเรือนที่เขามุงดีแลว เพราะ
วานันทะนี้ จําเดิมแตกาลที่ตนเห็นนางเทพอัปสรแลว พยายามเพื่อบรรลุ
ที่สุดแหงกิจของบรรพชิตอยู ไดบรรลุกิจนั้นแลว" ไดทรงภาษิต
พระคาถาเหลานี้วา
.
๙. ยถา อคาร ทุจฺฉนฺน วุฏี สมติวิชฺฌติ
เอว อภาวิต จิตฺต ราโค สมติวชิ ฺฌติ.
ยถา อคาร สุจฺฉนฺน วุฏี น สมติวิชฺฌติ
เอว สุภาวิต จิตฺต ราโค น สมติวิชฺฌติ.
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"ฝนยอมรัว่ รดเรือนที่มงุ ไมดีไดฉันใด, ราคะ
ยอมเสียดแทงจิตที่ไมไดอบรมแลวไดฉันนั้น.
ฝนยอมรั่วรดเรือนที่มุงดีแลวไมไดฉันใด, ราคะ
ก็ยอมเสียดแทงจิตที่อบรมดีแลวไมไดฉันนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อคาร คือซึ่งเรือนชนิดใดชนิดหนึ่ง.
บทวา ทุจฺฉนฺน คือที่เขามุงหาง ๆ มีชองเล็กชองนอย.
บทวา สมติวิชฺฌติ คือเม็ดฝนยอมรั่วรดได.
บทวา อภาวิต เปนตน ความวา ราคะยอมเสียดแทงจิตที่ชื่อวา
ไมไดอบรม เพราะเปนธรรมชาติเหินหางภาวนา ราวกะวาฝน (รั่วรด)
เรือนนั้นไดฉะนั้น, ใชแตราคะอยางเดียวเทานั้นหามิได, สรรพกิเลส
ทั้งหลายมีโทสะ โมหะ และมานะเปนอาทิ ก็เสียดแทงจิตเห็นปานนั้น
เหมือนกัน.
บทวา สุภาวิต ไดแก ที่อบรมดีแลว ดวยสมถภาวนาและ
วิปสสนาภาวนา; กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน ยอมไมอาจเสียดแทงจิต
เห็นปานนั้นได ราวกะวาฝนไมอาจรั่วรดเรือนที่มุงดีแลวไดฉะนั้น.
ในกาลจบคาถา ชนเปนอันมากไดบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน. เทศนาไดสําเร็จประโยชนแกมหาชนแลว.

พระนันทะเคยถูกลอดวยมาตุคาม
ตอมา ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาวา "ผูมีอายุ ชื่อวา
พระพุทธเจาทั้งหลายเปนอัจฉริยบุคคล. ทานพระนันทะ ชื่อวาอาศัยนาง
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ชนบทกัลยาณีกระสันแลว พระศาสดาทรงทําเหลานางเทพอัปสรใหเปน
อามิสแนะนําไดแลว." พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้น
กราบทูลวา "ดวยกถาชื่อนี้" ดังนี้แลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย
ไมใชแตบัดนี้เทานั้น, แมในกาลกอน นันทะนี้เราก็ไดลอดวยมาตุคาม
แนะนําแลวเหมือนกัน" ดังนี้แลว อันภิกษุเหลานั้นทูลออนวอน จึง
ทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัสวา)

บุรพกรรมของพระนันทะ
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี
ไดมีพอคาชาวเมืองพาราณสี (คนหนึ่ง ) ชื่อกัปปกะ. ลาผูของเขาตัว
หนึ่งนําภาระ (สิ่งของ) ไปไดกุมภะหนึ่ง, มันเดินไปไดวันละ ๗ โยชน,
สมัยหนึ่ง เขาไปเมืองตักกสิลา ( พรอม) ดวยภาระที่นําไปดวยลา
ปลอยลาเที่ยวไปจนกวาจําหนายสิ่งของหมด. ครัง้ นั้น ลาของเขานั้น
เที่ยวไปบนหลังดูพบนางลาตัวหนึ่ง จึงเขาไปหา. นางลาเมื่อจะทํา
ปฏิสันถารกับลาผูตัวนั้น จึงกลาววา "ทานมาแตไหน ?"
ลาผู. มาแตเมืองพาราณสี.
นางลา. ทานมาดวยกรรมอะไร ?
ลาผู. ดวยกรรมของพอคา.
นางลา. ทานนําภาระไปไดเทาไร ?
ลาผู. ภาระประมาณกุมภะหนึ่ง.
นางลา. ทานเมื่อนําภาระประมาณเทานั้นไป ไปไดกี่โยชน.
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ลาผู. ได ๗ โยชน.
นางลา. ในที่ซึ่งทานไปแลว นางลาไรๆ ผูทําการนวดเทา หรือ
ประคบประหงมใหแกทานมีอยูหรือ ?
ลาผู. หามีไม นางผูเจริญ.
นางลา. เมื่อเปนเชนนั้น ทานคงไดรับทุกขมากนะ ?
จริงอยู ชื่อวาผูทํากรรมมีการนวดเทาเปนตน สําหรับสัตวดิรัจฉาน
ทั้งหลายยอมไมมีแมโดยแท แตนางลา กลาวคําเห็นปานนั้นเพื่อพาดพิง
ถึงกามสังโยชน. ลาผูนั้นกระสันขึ้นดวยคําของนางลานั้นแลว.
ฝายกัปปกพาณิช ขายภัณฑะหมดแลว ไปยังที่ลาพํานักอยูกลาววา
"มาเถิด พอ เราจักไป." ลาผูตัวนั้นตอบวา " ทานจงไปเถิด,
ขาพเจาจักไมไป," ลําดับนั้น นายกัปปกะ ออนวอนลานั้นแลว ๆ เลาๆ
คิดวา "เราจะยังลานั้นซึ่งไมปรารถนาจะไปใหกลัวแลวจักนําไป" ดังนี้
แลว กลาวคาถานี้วา
"เราจักทําปฏักมีหนามแหลมยาว ๑๖ นิ้วแกเจา,
เราจักทิม่ แทงกายของเจา, แนะเจาลา เจาจงรู
อยางนี้."
ลาไดฟงคํานั้นแลว กลาวตอบวา "เมื่อเปนเชนนั้น, ขาพเจา
จักรูจักกิจที่ควรทําแกทานบาง" ดังนี้แลว กลาวคาถานี้วา
"ทานจักทําปฏักมีหนามแหลมยาว ๑๖ นิว้ แก
ขาพเจา, ขาพเจาจักยันขางหนา ยกขางหลังขึ้น
แลว ยังภัณฑะของทานใหตกไป, กัปปกะ ทาน
จงรูอยางนี้."
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พอคาไดฟงคํานั้น จึงดําริวา "ดวยเหตุไฉนหนอแล ? ลานี้จึง
กลาวอยางนี้กะเรา" ดังนี้แลว เมื่อแลดูขางโนนขางนี้ เห็นนางลานั้น
แลวคิดวา "เจานี่คงจะถูกนางลาตัวนี้ ใหสําเหนียกแลวอยางนี้, เราตอง
ลอมันดวยมาตุคามวา ' ขาจักนํานางลาชื่อมีรูปอยางนี้มาใหเจา.' แลว
จักนําไป" ดังนี้แลว จึงกลาวคาถานี้วา
"เราจักนํานางลาสาว มีเทา ๔ มีหนาดุจสังข
มีสรรพางคกายงาม มาเปนภรรยาเจา, แนะลา
เจาจงรูอ ยางนี้."
ลาไดฟงคํานั้น มีจิตยินดี กลาวคาถานี้วา
"ทานจักนํานางลาสาว มีเทา ๔มีหนาดุจสังข
มีสรรพางคกายงาม มาเปนภรรยาขาพเจา,ขาแต
กัปปกะ ทานจงรูอยางนี้ ขาพเจาจักไปใหเร็วขึ้น
ถึง ๑๔ ประโยชนนะ กัปปกะ".
ทีนั้น นายกัปปกะจึงกลาวกะลานั้นวา "ถากระนั้น เจาจงมาเถิด"
ดังนี้แลว ไดจูงไปสูที่ของตน. ลานั้น โดยกาลลวงไปสองสามวัน จึง
กลาวกับนายกัปปกะวา "ทานไดพูดกะขาพเจาวา ' จักนําภรรยามา
ใหเจา,' ดังนี้ มิใชหรือ ?" นายกัปปะตอบวา "เออ เรากลาวแลว,
เราจักไมทําลายถอยคําของตน, จักนําภรรยามาใหเจา, แตเราจะใหอาหาร
แกเจาเฉพาะตัวเดียว, อาหารนั้นจงเพียงพอแกเจา ซึ่งมีตนเปนที่สอง
หรือไมมีก็ตาม ที. เจาพึงรูตัวเองเถอะ แมลูกทั้งหลาย อาศัยการสังวาส
ของเจาทั้งสองก็จักเกิดขึ้น, อาหารนั้นจงเพียงพอแกเจากับลูกเปนอันมาก
๑

๑. หมายความวา สองตัวผัวเมีย.
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แมเหลานั้นหรือไมก็ตามที, เจาพึงรูเองเถอะ." ลาเมื่อนายกัปปกะนั้น
กลาวอยูเชนนั้น, ไดเปนผูหมดหวังแลว.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงยังชาดก
ใหจบลงดวยพระดํารัสวา "ภิกษุทั้งหลาย นางลาในคราวนั้นไดเปน
นางชนบทกัลยาณี, ลาผูไดเปนนันทะ, พอคาไดเปนเราเอง, แมใน
กาลกอน นันทะนี้ เราก็ไดลอดวยมาตุคามแนะนําแลว ดวยประการ
อยางนี้" ดังนี้แล.
เรื่องพระนันทเถระ จบ.
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๑๐. เรื่องนายจุนทสูกริก [๑๐]
ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภบุรุษชื่อ
จุนทสูกริก ตรัสพรธรรมเทศนานี้วา "อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ"
เปนตน.
นายจุนทะเลี้ยงชีพดวยการเลี้ยงสุกรขาย
ไดยินวา นายจุนทสูกริกนั้น ฆาสุกรทั้งหลายกินบาง ขายบาง
เลี้ยงชีวิตอยูสิ้น ๕๕ ป . ในเวลาขาวแพง เขาเอาเกวียนบรรทุกขาวเปลือก
ไปสูชนบท แลกลูกสุกรบาน ดวยขาวเปลือกประมาณ ๑ ทะนานหรือ
๒ ทะนาน บรรทุกเต็มเกวียนแลวกลับมา ลอมที่แหงหนึ่งดุจดอก
ขางหลังที่อยูแลวปลูกผักในที่นั้นนั่นแล เพื่อลูกสุกรเหลานั้น, เมื่อลูก
สุกรเหลานั้น กินกอผักตาง ๆ บาง สรีรวลัญชะ (คูถ) บาง ก็เติบโต
ขึ้น, (เขา) มีความประสงคจะฆาตัวใด ๆ ก็มัดตัวนั้น ๆ ใหแนน ณ
ที่ฆาแลว ทุบดวยคอน ๔ เหลีย่ ม เพื่อใหเนื้อสุกรพองหนาขึ้น รูวา
เนื้อหนาขึ้นแลว ก็งางปากสอดไมเขาไปในระหวางฟน กรอกน้ํารอน
ที่เดือดพลาน เขาไปในปากดวยทะนานโลหะ. น้ํารอนนั้น เขาไปพลาน
ในทอง ขับกรีส ออกมาโดยสวนเบื้องต่ํา (ทวารหนัก) กรีสนอยหนึ่ง
ยังมีอยูเพียงใด ยอมออกเปนน้ําขุนเพียงนั้น เมื่อทองสะอาดแลว, จึง
ออกเปนน้ําใส ไมขุน, ทีนั้น เขาจึงราดน้ําที่ยังเหลือบนหลังสุกรนั้น.
น้ํานั้นลอกเอาหนังดําออกไป. แตนั้นจึงลนขนดวยคบหญาแลว ตัดศีรษะ
๑
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ดวยดาบอันคม. รองโลหิตที่ไหลออกดวยภาชนะ เคลาเนื้อดวยโลหิต
แลวปงนั่งรับประทานในทามกลางบุตรและภรรยา ขายสวนที่เหลือ.
เมื่อเขาเลี้ยงชีวิตโดยทํานองนี้นั่นแล, เวลาไดลวงไป ๕๕ ป.
เมื่อพระตถาคตประทับอยูในธุรวิหาร, การบูชาดวยดอกไมเพียงกําหนึ่ง
ก็ดี การถวายภิกษาเพียงทัพพีหนึ่งก็ดี ชื่อวาบุญอื่นนอยหนึ่งก็ดี มิไดมี
แลวสักวันหนึ่ง.
ครั้งนั้น โรคเกิดขึ้นในสรีระของเขา, ความเรารอนอเวจีมหานรก ปรากฏแกเขาทั้งเปนทีเดียว.

อเวจีนรกรอนยิ่งกวาไฟธรรมดา
ขึ้นชื่อวาความเรารอนในอเวจี ยอมเปนความรอนที่สามารถทําลาย
นัยนตาของผูยืนดูอยูในที่ประมาณ ๑๐๐ โยชนได. สมจริงดังคําที่พระผูมี
พระภาคเจา ตรัสไวดังนี้วา
"ความเรารอนในอเวจี แผไปตลอด ๑๐๐ โยชน
โดยรอบ ตั้งอยูทุกเมื่อ.
และเพราะเหตุที่ความเรารอนในอเวจีนั้น มีประมาณยิ่งกวาความเรารอน
ของไฟโดยปกติ พระนาคเสนเถระจึงกลาวอุปมานี้ไววา "มหาบพิตร
แมหินประมาณเทาเรือนยอด อันบุคคลทุมไปในไฟนรกยอมถึงความยอย
ยับไดโดยขณะเดียวฉันใด สวนสัตวที่เกิดในนรกนั้นเปนประหนึ่งอยูใน
ครรภมารดา จะยอยยับไปเพราะกําลังแหงกรรมเหมือนฉันนั้น หามิได.
๑

๑. ม. อุ. ๑๔/๓๔๑.
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นายจุนทะเสวยผลกรรมทันตาเห็น
เมื่อความเรารอนนั้น ปรากฏแกนายจุนทสูกริกนั้นแลว, อาการ
อันเหมาะสมดวยกรรมก็เกิดขึ้น. เขารองเสียงเหมือนหมู คลานไปใน
ทามกลางเรือนนั่นเอง, ไปสูที่ในทิศตะวันออกบาง สูที่ในทิศตะวันตกบาง.
ลําดับนั้น พวกคนในเรือนของเขา จับเขาไวใหมั่นแลวปดปาก.
ธรรมดาผลแหงกรรม อันใคร ๆ ไมสามารถจะหามได. เขาเที่ยวรองไป
ขางโนนบาง ขางนี้บาง. คนใน ๗ หลังคาเรือนโดยรอบ ยอมไมได
หลับนอน. อนึ่ง คนในเรือนทั้งหมด เมื่อไมสามารถจะหามการออก
ไปภายนอกของเขาผูถูกมรณภัยคุกคามแลวได จึงปดประตูเรือนลอม
รักษาอยูภายนอกเรือน โดยประการที่เขาอยูภายใน ไมสามารถจะเที่ยว
ไปขางนอกได.

เสวยผลกรรมในสัมปรายภพ
แมนายจุนทสูกริก เที่ยวรองไปขางโนนบาง ขางนี้บาง ภายใน
เรือนนั่นเอง ดวยความเรารอนในนรก. เขาเที่ยวไปอยางนั้นตลอด
๗ วัน, ในวันที่ ๘ ทํากาละแลว ไปเกิดในอเวจีมหานรก. อเวจีมหานรก
ปราชญพึงพรรณนาตามเทวทูตสูตร.

พวกภิกษุเขาใจวาเขาฆาสุกรทําการมงคล
พวกภิกษุเดินไปทางประตูเรือนของเขา ไดยินเสียงนั้นแลว เปน
ผูมีความสําคัญวา "เสียงสุกร" ไปสูว ิหาร นั่งในสํานักพระศาสดาแลว
กราบทูลอยางนี้วา "ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อสุกรทั้งหลาย อันนาย
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จุนทสูกริก ปดประตูเรือนฆาอยู, วันนี้เปนวันที่ ๗, มงคลกิริยาไร ๆ
ชะรอยจักมีในเรือน (ของเขา), ขาแตพระองคผูเจริญ เมตตาจิต หรือ
ความกรุณาแมอยางหนึ่งของเขา ผูฆาสุกรทั้งหลายชื่อถึงเทานี้ ยอมไมมี,
ก็สัตวผูรายกาจหยาบชาเชนนี้ ขาพระองคทั้งหลายไมเคยเห็นเลย."
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย เขาฆาสุกรตลอด ๗ วันนี้
หามิได. อันผลที่เหมาะสมดวยกรรมเกิดขึ้นแลวแกเขา, ความเรารอน
ในอเวจีมหานรกปรากฏแกเขาทั้งเปนทีเดียว, ดวยความเรารอนนั้นเขา
รองเหมือนหนูเที่ยวไปภายในนิเวศนอยู ตลอด ๗ วัน วันนี้ทํากาละ
แลว (ไป) เกิดในอเวจี," เมื่อพวกภิกษุกราบทูลวา "ขาแตพระองค
ผูเจริญ เขาเศราโศกอยางนี้ในโลกนี้แลว ยังจะไปเกิดในฐานะเปนที่
เศราโศกเชนกันอีกหรือ ?" ตรัสวา "อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา
ผูประมาทแลว เปนคฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ยอมเศราโศกในโลก
ทั้งสองเปนแท" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา
๑๑. อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ
ปาปการี อุภยตฺถ โสจติ
โส โสจติ โส วิหฺติ ทิสฺวา กมฺมกิลิฏมตฺตโน
"ผูทําบาปเปนปกติ ยอมเศราโศกในโลกนี้
ละไปแลวยอมเศราโศก ยอมเศราโศกในโลกทั้งสอง
เขาเห็นกรรมเศราหมองของตนแลว ยอมเศราโศก,
เขายอมเดือดรอน."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาปการี เปนตน ความวา บุคคล

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 174

ผูทําบาปกรรมมีประการตาง ๆ ยอมเศราโศกในโลกนี้ ในสมัยใกลตาย
โดยสวนเดียวแท ดวยคิดวา "กรรมดีเรามิไดทําไวหนอ, กรรมชั่วเรา
ทําไวแลว," นี้เปนความเศราโศกเพราะกรรมของเขา; ก็เมื่อเขาเสวย
ผลอยู ชื่อวาละไปแลวยอมเศราโศก, นี้เปนความเศราโศกเพราะวิบาก
ในโลกหนาของเขา; เขายอมเศราโศกในโลกทัง้ สองอยางนี้แล, ดวย
เหตุนั้นแล แมนายจุนทสูกริกนั้น ชือ่ วายอมเศราโศกทั้งเปนทีเดียว.
บาทพระคาถาวา ทิสฺวา กมฺมกิลิฏมตฺตโน ความวา เขาเห็น
กรรมเศราหมองของตนแลว ยอมเศราโศกบนเพอมีประการตาง ๆ อยู
ชื่อวา ยอมเดือดรอน คือ ยอมลําบาก.
ในกาลจบคาถา ภิกษุเปนอันมากไดเปนพระโสดาบันเปนตนแลว.
เทศนามีประโยชนแกมหาชนแลว ดังนี้แล.
เรือ่ งนายจุนทสูกริก จบ.
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๑๑. เรื่องธัมมิกอุบาสก [๑๑]
ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภธัมมิกอุบาสก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ "
เปนตน.

อุบาสกและครอบครัวบําเพ็ญกุศลเปนนิตย
ไดยินวา ในเมืองสาวัตถี ไดมีอุบาสกผูปฏิบัติธรรมประมาณ
๕๐๐ คน. บรรดาอุบาสกเหลานั้น คนหนึ่ง ๆ มีอุบาสกเปนบริวาร
คนละ ๕๐๐. อุบาสกที่เปนหัวหนาแหงอุบาสกเหลานั้นมีบุตร ๗ คน
ธิดา ๗ คน. บรรดาบุตรและธิดาเหลานั้น คนหนึ่ง ๆ ไดมีสลากยาคู
สลากภัต ปกขิกภัต สังฆภัต อุโปสถิกภัต อาคันตุกภัต
วัสสาวาสิกภัต อยางละที่. ชนแมเหลานั้น ไดเปนผูชื่อวา อนุชาตบุตรดวยกันทั้งหมดทีเดียว. (เปนอันวา) สลากยาคูเปนตน ๑ ที่ คือ
ของบุตร ๑๔ คน ของภรรยาหนึ่ง ของอุบาสกหนึ่ง ยอมเปนไป
ดวยประการฉะนี้. เขาพรอมทั้งบุตรและภรรยา ไดเปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม มีความยินดีในอันจําแนกทาน ดวยประการฉะนี้. ตอมาในกาล
อื่น โรคเกิดขึ้นแกเขา. อายุสังขารเสื่อมรอบแลว.

อุบาสกปวยนอนฟงธรรม
เขาใครจะสดับธรรมจึงสง (คน) ไปสูสํานักพระศาสดา ดวย
กราบทูลวา "ขอพระองคไดโปรดสงภิกษุ ๘ รูป หรือ ๑๖ รูป ประทาน
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แกขาพระองคเถิด."
พระศาสดา ทรงสงภิกษุทั้งหลายไป. ภิกษุเหลานั้น ไปแลวนั่งบน
อาสนะที่ตบแตงไว ลอมเตียงของเขา อันเขากลาววา " ทานผูเจริญ
การเห็นพระผูเปนเจาทั้งหลาย จักเปนของอันกระผมไดโดยยาก, กระผม
เปนผูทุพพลภาพ, ขอพระผูเปนเจาทั้งหลาย จงสาธยายพระสูตร ๆ หนึ่ง
โปรดกระผมเถิด."
จึงถามวา "ทานประสงคจะฟงสูตรไหน ? อุบาสก" เมื่อเขา
เรียนวา "สติปฏฐานสูตร ที่พระพุทธเจาทุกพระองคไมทรงละแลว,"
จึงเริ่มสวดพระสูตรวา "เอกายโน อย ภิกขฺ เว มคฺโค สตฺตาน
วิสุทฺธิยา" เปนตน ( ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เปนทางไปอยางเอก เพื่อ
ความหมดจดแหงสัตวทั้งหลาย).
๑

เทวดานํารถมารับอุบาสกไปเทวโลก
ขณะนั้น รถ ๖ คัน ประดับดวยอลังการทุกอยาง เทียมดวย
มาสินธพพันตัว ใหญประมาณได ๑๕๐ โยชน มาจากเทวโลก ๖ ชั้น.
เทวดายืนอยูบนรถเหลานั้นตางก็เชื้อเชิญวา " ขาพเจา จักนําไปยังเทวโลก
ของขาพเจา; ขาพเจา จักนําไปยังเทวโลกของขาพเจา, ทานผูเจริญ ขอ
จงเกิดในที่นี้ เพื่อความยินดีในเทวโลกของขาพเจา เหมือนคนทําลาย
ภาชนะดินแลวถือเอาภาชนะทองคํา."
อุบาสก ไมปรารถนาจะใหเปนอันตรายแกการฟงธรรม จึงกลาว
วา "ทานทั้งหลาย จงรอกอน จงรอกอน."
๑. ที. มหา. ๑๐/๓๒๕. ม. ม. ๑๒/๑๐๓.
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พวกภิกษุและบุตรธิดาอุบาสกเขาใจผิด
ภิกษุ ตางหยุดนิ่ง ดวยเขาใจวา "อุบาสกพูดกับพวกเรา."
ลําดับนั้น บุตรและธิดาของเขา คิดวา "บิดาของพวกเราแต
กอน เปนผูไมอิ่มดวยการฟงธรรม, แตบัดนี้ ใหนิมนตภิกษุมาใหทํา
สาธยายแลว หามเสียเองเทียว, ชื่อวาสัตวผูไมกลัวตอมรณะไมมี "
ดังนี้แลว ไดรองไห.
พวกภิกษุ ปรึกษากันวา " บัดนี้ไมเปนโอกาสแลว" จึงลุกจาก
อาสนะหลีกไป. อุบาสกยังเวลานิดหนอยใหลวงไปแลว กลับไดสติถาม
ลูก ๆ วา "เพราะเหตุไร พวกเจาจึงคร่ําครวญกันเลา ?"
พวกบุตรจึงบอกวา " พอ พอใหนิมนตภิกษุมาแลว ฟงธรรมอยู
หามเสียเองเทียว, เมื่อเปนเชนนั้น พวกผมจึงคิดวา ' ชื่อวาสัตวผูไมกลัว
ตอมรณะไมมี ' ดังนี้ จึงคร่ําครวญ."
อุ. ก็พระผูเปนเจาทั้งหลาย ไปไหนเสีย ?
บุตร. พอ พระผูเปนเจาทั้งหลาย ทานพูดกันวา ' ไมเปน
โอกาส ' ลุกจากอาสนะหลีกไปแลว.
อุ. พอมิไดพูดกับพระผูเปนเจา.
บุตร. ถาเชนนั้น พอพูดกับใคร ?
เทวดาประดับรถ ๖ คัน นํามาจากเทวโลก ๖ ชั้น พักอยูใน
อากาศ ตางเปลงเสียงวา ' ขอทานจงยินดีในเทวโลกของขาพเจา ขอทาน
จงยินดีในเทวโลกของขาพเจา,' พอพูดกับเทวดาเหลานั้น [ตางหาก].
บุตร. พอ รถที่ไหน ? พวกผมไมเห็น.
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อุ. ก็ดอกไมที่รอยเปนพวงเพื่อพอมีไหม ?
บุตร. มี พอ.
อุ. เทวโลกชั้นไหน ? ควรเปนที่รื่นรมย.
บุตร. ภพดุสิต อันเปนที่ประทับอยูของพระโพธิสัตวทุกพระองค
ของพระพุทธมารดา และของพระพุทธบิดา เปนที่รื่นรมยซิ พอ.
อุ. ถากระนั้น พวกเจาจงเสี่ยงวา ขอพวงดอกไม จงคลองที่
รถมาจากภพดุสิต,' ดังนี้แลว เหวี่ยงพวงดอกไมไปเถอะ.
บุตรเหลานั้นไดเหวี่ยงไปแลว. พวงดอกไมนั้น ไดคลองที่แอกรถ
หอยลงในอากาศ. มหาชนเห็นแตพวงดอกไมนั้น หาเห็นรถไม. อุบาสก
พูดวา " เจาทั้งหลายเห็นพวงดอกไมนั่นไหม ?" เมื่อบุตรตอบวา
" เห็นจะ." จึงกลาววา "พวงดอกไมนั่น หอยที่รถซึ่งมาจากดุสิต,
เราจะไปสูภพดุสิต, พวกเจาอยาวิตกไปเลย, พวกเจามีความปรารถนาจะ
เกิดในสํานักเรา ก็จงทําบุญทั้งหลาย ตามทํานองที่เราทําแลวเถิด" ดังนี้
แลว ทํากาละ ดํารงอยูบนรถที่มาจากภพดุสิต. อัตภาพของเขาสูง
ประมาณ ๓ คาวุต ประดับดวยอลังการหนักได ๖๐ เลมเกวียน เกิดใน
ทันใดนั่นเอง, นางอัปสรพันหนึ่งแวดลอมแลว. วิมานแกวประมาณ
๒๕ โยชนปรากฏแลว.
พระศาสดา ตรัสถามภิกษุแมเหลานั้น ผูมาถึงวิหารแลวโดยลําดับ
วา "ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกไดฟงธรรมเทศนาแลวหรือ ?"
ภ. ฟงแลว พระเจาขา แตอุบาสก ไดหา มเสียในระหวางนั่นแล
วา 'ขอทานจงรอกอน,' ลําดับนั้น บุตรและธิดาของอุบาสกนั้น
คร่ําครวญกันแลว, พวกขาพระองคปรึกษากันวา "บัดนี้ไมเปนโอกาส,'
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จึงลุกจากอาสนะออกมา.
ศ. ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกนั้นหาไดกลาวกับพวกเธอไม, ก็เทวดา
ประดับรถ ๖ คัน นํามาจากเทวโลก ๖ ชั้น เธอเชิญอุบาสกนั้นแลว,
เธอไมปรารถนาจะทําอันตรายแกการแสดงธรรม จึงกลาวกับเทวดา
เหลานั้น.
ภ. อยางนั้นหรือ ? พระเจาขา.
ศ. อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย.
ภ. บัดนี้เขาเกิดแลว ณ ที่ไหน ?
ศ. ในภพดุสิต ภิกษุทั้งหลาย.
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ อุบาสกนั้น เที่ยวชื่นชมในทามกลาง
ญาติในโลกนี้แลว เกิดในฐานะเปนที่ชื่นชมนั่นแลอีกหรือ ?
พระศาสดา ตรัสวา "อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย เพราะคนผูไม
ประมาทแลวทั้งหลาย เปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม ยอม
บันเทิงในที่ทั้งปวงทีเดียว" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา
๑๒. อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ กตปฺุโ อุภยตฺถ โมทติ
โส โมทติ โส ปโมทติ ทิสวฺ า กมฺมวิสทุ ฺธิมตฺตโน.
"ผูทําบุญไวแลว ยอมบันเทิงในโลกนี้ ละไป
แลว ก็ยอมบันเทิง ยอมบันเทิงในโลกทั้งสอง เขา
เห็นความหมดจดแหงกรรมของตน ยอมบันเทิง,
เขายอมรื่นเริง."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กตปฺุโ เปนตน ความวา บุคคล
ผูทํากุศลมีประการตาง ๆ ยอมบันเทิง ดวยความบันเทิงเพราะกรรม
ในโลกนี้วา "กรรมชั่วเราไมไดทําลาย, กรรมดีเราทําแลวหนอ," ละ
ไปแลว ยอมบันเทิง ดวยความบันเทิงเพราะวิบาก, ชื่อวา ยอมบันเทิง
ในโลกทั้งสองอยางนี้.
บทวา กมฺมวิสุทธฺ ึ เปนตน ความวา แมธัมมิกอุบาสกเห็นกรรม
อันหมดจด ลือ ความถึงพรอมแหงบุญกรรมของตนแลวกอนแตจะทํา
กาลกิริยา ยอมบันเทิงแมในโลกนี,้ ทํากาละแลว บัดนีก้ ็ยอ มบันเทิง
คือยอมบันเทิงยิ่งแท แมในโลกหนา.
ในกาลจบคาถาชนเปนอันมาก ไดเปนพระอริยบุคคลพระโสดาบัน
เปนตน. พระธรรมเทศนาไดมีประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องธัมมิกอุบาสก จบ.
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๑๒. เรือ่ งพระเทวทัต [๑๒]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเทวทัต
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อิธ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปติ" เปนตน

เจาศากยะ ๖ พระองคทรงผนวช
เรื่องพระเทวทัต พระศาสดาตรัสชาดกทั้งหมด ที่ทรงปรารภ
พระเทวทัตใหพิสดารแลว ตั้งแตเวลาผนวชถึงถูกแผนดินสูบ. ก็ความยอ
ในเรื่องพระเทวทัตนี้ ดังตอไปนี้ :เมื่อพระศาสดา ทรงอาศัยนิคมชื่ออนุปะยะแหงมัลลกษัตริย ประทับ
อยู.ที่อนุปยอัมพวันนั่นแล, ในวันรับพระลักษณะแหงพระตถาคตนั้นเทียว
ตระกูลพระญาติแปดหมื่นมอบพระโอรสแปดหมื่นให ดวยคําวา "สิทธัตถกุมาร จงเปนพระราชาก็ตาม เปนพระพุทธเจาก็ตาม, จักมีกษัตริยเปน
บริวารเที่ยวไป," เมื่อพระโอรสเหลานั้นผนวชแลวโดยมาก, เหลา
พระญาติเห็นศากยะ ๖ พระองคนี้ คือ ภัททิยราชา อนุรุทธะ อานันทะ
ภคุ กิมพิละ เทวทัต ยังมิไดผนวชจึงสนทนากันวา "พวกเรายังใหลูก ๆ
ของตนบวชได, ศากยะทั้ง ๖ นี้ ชะรอยจะไมใชพระญาติกระมัง ?
เพราะฉะนั้น จึงมิไดทรงผนวช."
ครั้งนั้น เจามหานามศากยะ เขาไปหาเจาอนุรุทธะ ตรัสวา "พอ
ผูออกบวชจากตระกูลของเรายังไมมี, นองจักบวช หรือวา พี่จักบวช,"
ก็เจาอนุรุทธกุมารนั้น เปนกษัตริยผูสุขุมาล มีโภคะสมบูรณ แมคําวา
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"ไมมี" พระองคก็ไมเคยทรงสดับ. จริงอยู วันหนึ่งเมื่อกษัตริย ๖ พระองค
นั้น ทรงเลนกีฬาลูกขลุบอยู, เจาอนุรุทธะทรงปราชัยดวยขนมแลว สง
(คน) ไปเพื่อตองการขนม. คราวนั้น พระมารดาของทานทรงจัดขนม
สงไป. กษัตริยทั้งหกเสวยแลวทรงเลนกันอีก. เจาอนุรุทธะนั้นแล เปน
ฝายแพร่ําไป. สวนพระมารดา เมื่อพระองคสงคนไป ๆ ก็สงขนมไป
ถึง ๓ ครั้ง ในวาระที่ ๔ สงไปวา "ขนมไมมี." พระกุมารทรงสําคัญ
วา "ขนมแมนี้ จักเปนขนมประหลาดชนิดหนึ่ง" เพราะไมเคยทรงได
ยินคําวา "ไมมี" จึงสงคนไปวา " จงนําขนมไมมีนั่นแลมาเถอะ ."
ฝายพระมารดาของทาน เมื่อเขาทูลวา " ขาแตพระแมเจา ได
ยินวา พระองคจงประทานขนมไมมี," จึงทรงพระดําริวา "ลูกของเรา
ไมเคยไดยินบทวา 'ไมมี,' แตเราจักใหรูความนั่นดวยอุบายนี้" จึงทรง
ปดถาดทองคําเปลาดวยถาดทองคําอื่นแลวสงไป.
เหลาเทวดาที่รักษาพระนครคิดวา " เจาอนุรุทธศากยะไดถวายภัต
อันเปนสวนตัวแดพระปจเจกพุทธเจานามวาอุปริฏฐะ ในคราวที่ตนเปน
นายอันนภาระ ทรงทําความปรารถนาไววา ' ขอขาพเจาจงอยาไดสดับ
คําวา 'ไมมี,' อยารูสถานที่เกิดแหงโภชนะ,' ถาวาเจาอนุรุทธะนี้ จัก
ทรงเห็นถาดเปลาไซร, พวกเราก็จักไมไดเขาไปสูเทวสมาคม, ทั้งศีรษะ
ของพวกเราก็จะพึงแตก ๗ เสี่ยง." ทีนั้น จึงไดทําถาดนั้นใหเต็มดวย
ขนมทิพย เมื่อถาดนั้นพอเขาวางลงที่สนามเลนขลุบแลวเปดขึ้น, กลิ่น
ขนมก็ตั้งตลบไปทั่วทั้งพระนคร. ชิน้ ขนม แตพอกษัตริยทั้งหกหยิบ
เขาไปในพระโอฐเทานั้น ก็แผซานไปทั่วประสาทรับรสทั้งเจ็ดพัน.
พระกุมารนั้นทรงพระดําริวา "เราคงจะไมเปนที่รักของพระมารดา,
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พระมารดาจึงไมทรงปรุงชื่อขนมไมมีนี้ประทานเรา ตลอดเวลาถึงเพียงนี้,
ตั้งแตนี้ไป เราจักไมกินขนมอื่น," ดังนี้แลว เสด็จไปสูตําหนัก ทูลถาม
พระมารดาวา "เจาแม หมอมฉันเปนที่รักของเจาแมหรือไมเปนที่รัก ?"
ม. พอ พอยอมเปนที่รักยิ่งของแม เสมือนนัยนตาของคนมีตา
ขางเดียว และเหมือนดวงใจ (ของแม ) ฉะนั้น.
อ. เมือ่ เชนนั้น เหตุไร เจาแมจึงไมทรงปรุงขนมไมมี ประทาน
แกหมอนฉันตลอดเวลาถึงเพียงนี้เลา เจาแม.
พระนางรับสั่งถามมหาดเล็กคนสนิทวา "ขนมอะไร ๆ มีอยูใน
ถาดหรือ พอ. เขาทูลวา " ขาแตพระแมเจา ถาดเต็มเปยมดวยขนม,
ชื่อวาขนมเห็นปานนี้ กระหมอมฉันก็ยังไมเคยเห็นแลว." พระนางทรง
พระดําริวา "บุตรของเราจักเปนผูมีบุญ มีอภินิหารไดทําไวแลว, เทวดา
ทั้งหลายจักใสขนมใหเต็มถาดสงไปแลว. ลําดับนั้นพระโอรสจึงทูลพระมารดาวา "เจาแม ตั้งแตนี้ไป หมอมฉันจักไมเสวยขนมอื่น, ขอเจาแม
พึงปรุงแตขนมไมมีอยางเดียว." ตั้งแตนั้นมา แมพระนาง เมื่อพระกุมาร
นั้นทูลวา "หมอมฉันตองการเสวยขนม" ก็ทรงครอบถาดเปลานั่นแล
ดวยถาดอื่น สงไปประทานพระกุมารนั้น. เทวดาทั้งหลายสงขนมทิพย
ถวายพระกุมารนั้นตลอดเวลาที่ทานเปนฆราวาส.
๑

เจาทั้งสองสนทนากันถึงเรื่องบวชและการงาน
พระกุมารนั้นเมื่อไมทรงทราบแมคํามีประมาณเทานี้ จักทรงทราบ
ถึงการบวชไดอยางไร ? เพราะฉะนั้น พวกกุมารจึงทูลถามพระภาดาวา
การบวชนี้เปนอยางไร ?" เมื่อเจามหานามตรัสวา "ผูบวช ตองโกนผม
๑. อคารมชฺเฌ วสิ. ประทับอยูในทามกลางเรือน.
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และหนวด ตองนุงหมผากาสายะ ตองนอนบนเครื่องลาดดวยไม หรือ
บนเตียงที่ถักดวยหวาย เที่ยวบิณฑบาตอยู, นี้ชื่อวาการบวช." จึงทูลวา
" เจาพี่ หมอมฉันเปนสุขุมาลชาติ, หมอมฉันจักไมสามารถบวชได."
เจามหานามตรัสวา "พอ ถาอยางนั้น พอจงเรียนการงานอยูเปน
ฆราวาสเถิด, ก็ในเราทั้งสองจะไมบวชเลยสักคนไมควร ."
ขณะนั้น อนุรทุ ธกุมารทูลถามเจาพี่วา " ชื่อวาการงานนี้
อยางไร ?" กุลบุตรผูไมรูแมสถานที่เกิดแหงภัต จักรูจักการงานได
อยางไร ?

เจาศากยะทั้ง ๓ สนทนากันถึงที่เกิดแหงภัต
ก็วันหนึ่ง การสนทนาเกิดขึ้นแกกษัตริย ๓ องควา " ชื่อวาภัต
เกิดขึ้นที่ไหน ?" กิมพิลกุมาร รับสั่งวา "เกิดขึ้นในฉาง ." ครั้งนั้น
ภัททิยกุมาร ตรัสคานกิมพิลกุมารนั้นวา " ทานยังไมทราบที่เกิดแหง
ภัต, ชื่อวาภัต ยอมเกิดขึ้นที่หมอขาว." อนุรุทธะตรัสแยงวา "ถึง
ทานทั้งสองก็ยังไมทรงทราบ, ธรรมดาภัต ยอมเกิดขึ้นในถาดทองคํา
ประมาณศอกกํา."
ไดยินวา บรรดากษัตริย ๓ องคนั้น วันหนึ่ง กิมพิลกุมาร ทรง
เห็นเขาขนขาวเปลือกลงจากฉาง ก็เขาพระทัยวา "ขาวเปลือกเหลานี้
เกิดขึ้นแลวในฉางนั่นเอง."
ฝายพระภัททิยกุมาร วันหนึ่ง ทรงเห็นเขาคดภัตออกจากหมอขาว
ก็เขาพระทัยวา "ภัตเกิดขึ้นในหมอขาวนั่นเอง."
สวนอนุรุทธกุมาร ยังไมเคยทรงเห็นคนซอมขาว คนหุงขาว หรือ
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คนคดขาว, ทรงเห็นแตขาวที่เขาคดแลวตั้งไว เฉพาะพระพักตรเทานั้น.
ทานจึงทรงเขาพระทัยวา "ภัตเกิดในถาด ในเวลาที่ตองการบริโภค."
กษัตริยทั้ง ๓ พระองคนั้น ยอมไมทรงทราบแมที่เกิดแหงภัต ดวย
ประการอยางนี้. เพราะฉะนั้น อนุรทุ ธกุมารนี้จึงทูลถามวา " ขึ้นชื่อวา
การงานนี้เปนอยางไร ? ครั้นไดทรงฟงกิจการที่ฆราวาสจะพึงทําประจําป
มีอาทิวา " เบื้องตนตองใหไถนา," จึงตรัสวา "เมื่อไร ทีส่ ุดแหง
การงานทั้งหลายจักปรากฏ, เมื่อไร หมอมฉันจึงจักมีความขวนขวาย
นอย ใชสอยโภคะไดเลา" เมื่อเจามหานามตรัสบอกความไมมีที่สุดแหง
การงานทั้งหลายแลว ทูลวา " ถาอยางนั้นขอเจาพี่นั่นแล ทรงครอง
ฆราวาสเถิด หมอมฉันหาตองการดวยฆราวาสนั้นไม" ดังนี้แลว เขา
เฝาพระมารดา กราบทูลวา " เจาแม ขอเจาแมอนุญาตหมอมฉันเถิด,
หมอมฉันจักบวช ." เมื่อพระนางทรงหามถึง ๒ ครั้ง ตรัสวา " ถา
พระเจาภัททิยะ พระสหายของลูก จักผนวชไซร, ลูกจงบวชพรอมดวย
ทาวเธอ," จึงเขาไปเฝาพระเจาภัททิยะนั้น ทูลวา " สหาย การบวช
ของหมอนฉัน เนื่องดวยพระองคดังนี้แลวไดยังพระภัททิยะนั้นใหทรงยิน
ยอมดวยประการตาง ๆ. ในวันที่ ๗ ทรงรับปฏิญญา เพื่อประโยชน
จะผนวชกับดวยพระองค.

อุบาลีออกบวชพรอมดวยศากยะทั้งหก
แตนั้น กษัตริยทั้งหกองคนี้ คือ ภัททิยศากยราซ อนุรุทธะ
อานนท ภคุ กิมพิละ และเทวทัต เปน ๗ ทั้งอุบาลีนายภูษามาลา
ทรงเสวยมหาสมบัติตลอด ๗ วัน ประดุจเทวดาเสวยทิพยสมบัติ, แลว
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เสด็จออกดวยจตุรงคินีเสนา ประหนึ่งวาเสด็จไปพระอุทยาน ถึงแดน
กษัตริยพระองคอื่นแลว ทรงสงกองทัพทั้งสิ้นใหกลับดวยพระราชอาชญา
เสด็จยางเขาสูแดนกษัตริยพระองคอื่น. ใน ๗ คนนั้น กษัตริย ๖
พระองคทรงเปลื้องอาภรณของตน ๆ ทําเปนหอแลว รับสั่งวา "แนะ
นายอุบาลี เชิญเธอกลับไปเถอะ, ทรัพยเทานี้พอเลี้ยงชีวิตของเธอ"
ดังนี้แลว ประทานแกเขา. เขากลิ้งเกลือกรําพัน แทบพระบาทของ
กษัตริย ๖ พระองคนั้น เมื่อไมอาจลวงอาชญาของกษัตริยเหลานั้น จึง
ลุกขึ้น ถือหอของนั้นกลับไป. ในกาลแหงชนเหลานั้นเกิดเปน ๒ พวก
ปาไดเปนประหนึ่งวาถึงซึ่งการรองไห, แผนดินไดเปนประหนึ่งวาถึงซึ่ง
อาการหวั่นไหว. ฝายอุบาลีภูษามาลาไปไดหนอยหนึ่งก็กลับ คิดอยางนี้วา
"พวกศากยะดุรายนัก จะพึงฆาเราเสียดวยเขาพระทัยวา ' พระกุมาร
ทั้งหลายถูกเจาคนนี้ปลงพระชนมเสียแลว ดังนี้ก็ได, ก็ธรรมดาวาศากย
กุมารเหลานี้ทรงสละสมบัติเห็นปานนี้ ทิ้งอาภรณอันหาคามิไดเหลานี้เสีย
ดังกอนเขฬะแลว จักผนวช, ก็จะปวยกลาวไปไยถึงเราเลา ?" ครั้น
คิด (ดังนี้ ) แลว จึงแกหอของออก เอาอาภรณเหลานั้นแขวนไวบน
ตนไมแลว กลาววา " ผูมีความตองการทั้งหลายจงถือเลาเถิด" ดังนี้
แลว ไปสูสาํ นัก ของศากยกุมารเหลานั้น อันศากยกุมารเหลานั้นตรัส
ถามวา "เพราะเหตุอะไร ? เธอจึงกลับมา" ก็กราบทูลความนั้นแลว.

ศากยะทัง้ หกบรรลุคุณพิเศษ
ลําดับนั้น ศากยกุมารเหลานั้น ทรงพาเขาไปสูสํานักพระศาสดา
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ถวายบังคมพระผูมีภาคเจาแลว กราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคทั้งหลาย ชื่อวาเปนพวกศากยะ มีความถือตัวประจํา (สันดาน),
ผูนี้เปนคนบําเรอของพวกขาพระองค ตลอดราตรีนาน, ขอพระองค
โปรดใหผูนบี้ วชกอน, ขาพระองคทั้งหลาย จักทําสามีจิกรรมมีการ
อภิวาทเปนตนแกเขา, ความถือตัวของขาพระองค จักสรางสิ้นไปดวย
อาการอยางนี้," ดังนี้แลว ใหอุบาลีนั้นบวชกอน, ภายหลังตัวจึงไดทรง
ผนวช. บรรดาศากยภิกษุ ๖ รูปนั้นทานพระภัททิยะไดเปนพระอรหันต
เตวิชโช โดยระหวางพรรษานั้นนั่นเอง. ทานพระอนุรุทธะเปนผูมีจักษุ
เปนทิพย ภายหลังทรงสดับมหาปุริสวิตักกสูตร ไดบรรลุพระอรหัตแลว.
ทานพระอานนท ไดตงั้ อยูในโสดาปตติผลแลว. พระภคุเถระและพระกิมพิลเถระ ภายหลังเจริญวิปสสนาไดบรรลุพระอรหัต. พระเทวทัตได
บรรลุฤทธิ์อนั เปนของปุถุชน.
๑

๒

พระเทวทัตแสดงฤทธิ์แกอชาตสัตรูราชกุมาร
ในกาลตอมา เมื่อพระศาสดาประทับอยูในกรุงโกสัมพี, ลาภและ
สักการะเปนอันมาก เกิดขึ้นแดพระตถาคตพรอมดวยพระสงฆสาวก.
มนุษยทั้งหลายในกรุงโกสัมพีนั้น มีมือถือผาและเภสัชเปนตน เขาไป
สูวิหารแลว ถามกันวา "พระศาสดาประทับอยูที่ไหน ? พระสารีบุตรเถระอยูที่ไหน ? พระมหาโมคคัลลานเถระอยูที่ไหน ? พระมหากัสสปเถระอยูที่ไหน ? พระภัททิยเถระอยูที่ไหน ? พระอนุรุทธเถระอยูที่
ไหน ? พระอานนทเถระอยูที่ไหน ? พระภคุเถระอยูที่ไหน ? พระ๑. วิชชา ๓ คือ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ๑ จุตูปปาตญาณ ๑ อาสวักขยญาณ ๑.
๒. อัง. อัฏฐก. ๒๓/ ๓๒๓.
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กิมพิสเถระอยูที่ไหน ?" ดังนี้แลว เที่ยวตรวจดูที่นั่งแหงอสีติมหาสาวก.
ชื่อวาผูถามวา " พระเทวทัตเถระนั่งหรือยืนที่ไหน ?" ดังนี้ ยอมไมมี.
พระเทวะทัตนั้นจึงคิดวา " เราบวชพรอมกับดวยศากยะเหลานี้เหมือนกัน.
แมศากยะเหลานี้ เปนขัตติยบรรพชิต, แมเราก็เปนขัตติยบรรพชิต.
พวกมนุษยมีมือถือลาภและสักการะแสวงหาทานเหลานี้อยู, ผูเอยถึงชื่อ
ของเราบางมิไดมี, เราจะสมคบกับใครหนอแล พึงยังใครใหเลื่อมใสแลว
ยังลาภและสักการะใหเกิดแกเราได." ทีนั้น ความตกลงใจนี้มีแกเธอวา
" พระเจาพิมพิสารนี้ พรอมกับบริวาร ๑ นหุต ทรงดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว ดวยการเห็นครั้งแรกนั่นแล, เราไมอาจจะสมคบกับพระราชานั้นได. แมกับพระเจาโกศล เราก็ไมสามารถจะสมคบได, สวนพระอชาตสัตรูกุมาร พระโอรสของพระราชานี้แล ยังไมรูคุณเเละโทษของ
ใคร ๆ, เราจักสมคบกับกุมารนั่น." พระเทวทัตนั้นออกจากกรุงโกสัมพี
ไปสูกรุงราชคฤห นฤมิตเพศเปนกุมารนอย พันอสรพิษ ๔ ตัวที่มือและ
เทาทั้งสี่, ตัวหนึ่งที่คอ, ตัวหนึ่งทําเปนเทริดบนศีรษะ, ตัวหนึ่งทํา
เฉวียงบา, ลงจากอากาศดวยสังวาลงูนี้ นั่งบนพระเพลาของอชาตสัตรูกุมาร, เมื่อพระกุมารนั้นทรงกลัวแลว ตรัสวา " ทานเปนใคร ?"
จึงถวายพระพรวา " อาตมะ คือเทวทัต," เพื่อจะบรรเทาความกลัวของ
พระกุมาร จึงกลับอัตภาพนั้น เปนภิกษุทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร
ยืนอยูเบื้องหนา ยังพระกุมารนั้นใหทรงเลื่อมใส ยังลาภและสักการะให
เกิดแลว.
๑

๒

๑. เอกโต หุตวฺ า. ๒. หมายถึงพระเจาพิมพิสารผูครองมคธรัฐ.
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พระเทวทัตพยายามฆาพระพุทธเจา
พระเทวทัตนั้น อันลาภและสักการะครอบงําแลว ยังความคิดอัน
ลามกใหเกิดขึ้นวา "เราจักบริหารภิกษุสงฆ" ดังนี้แลว เสื่อมจากฤทธิ์
พรอมดวยจิตตุปบาทแลว ถวายบังคมพระศาสดาซึ่งกําลังทรงแสดงธรรม
แกบริษัทพรอมดวยพระราชา ในพระเวฬุวันวิหาร ลุกจากอาสนะแลว
ประคองอัญชลี กราบทูลวา " พระเจาขา เวลานี้พระผูมีพระภาคเจา
ทรงชราแกเฒาแลว, ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงเปนผูขวนขวายนอย
ประกอบเนือง ๆ ซึ่งธรรมเครื่องอยูสบายในทิฏฐธรรมเถิด, หมอมฉัน
จักบริหารภิกษุสงฆ ขอพระองคโปรดมอบภิกษุสงฆประทานแกหมอม
ฉันเถิด" ดังนี้แลว ถูกพระศาสดาทรงรุกรานดวยเขฬาสิกวาทะ ทรง
หามแลว, ไมพอใจ ไดผูกอาฆาตนี้ในพระตถาคตเปนครั้งแรกแลวหลีก
ไป.
ครั้งนัน้ พระผูมพี ระภาคเจา รับสั่งใหทาํ ปกาสนียกรรมในกรุง
ราชคฤหแกเธอแลว. เธอคิดวา "เดี๋ยวนี้เราถูกพระสมณโคดมกําจัดเสีย
แลว, บัดนี้ เราจักทําความพินาศแกพระสมณโคดมนั้น" ดังนี้แลวจึงไป
เฝาเจาอชาตสัตรูกุมาร ทูลวา "พระกุมาร เมื่อกอนแลมนุษยทั้งหลายมี
อายุยืน, บัดนี้อายุนอย, ก็ขอที่พระองคพึงทิวงคตเสียตั้งแตยังเปนพระกุมาร นั่นเปนฐานะมีอยูแล, พระกุมาร ถากระนั้นพระองคจงสําเร็จ
โทษพระบิดาเปนพระราชาเถิด, อาตมะสําเร็จโทษพระผูมีพระภาคเจาแลว
จักเปนพระพุทธเจา," ครั้นเมื่อพระกุมารนั้นดํารงอยูในราชสมบัติแลว
ไดแตงบุรุษทั้งหลายเพื่อจะฆาพระตถาคต, ครั้นเมื่อบุรุษเหลานั้นบรรลุ
๑

๒

๑. ดวยวาทะวา ผูบริโภคปจจัยดุจน้ําลาย. ๒. กรรมอันสงฆควรประกาศ.
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โสดาปตติผลกลับไปแลว, จึงขึ้นเขาคิชฌกูฏเอง กลิ้งศิลาดวยจงใจวา
"เราเองจักปลงพระสมณโคดมจากชีวิต" ไดทํากรรมคือยังพระโลหิตให
หอขึ้น, เมื่อไมอาจฆาดวยอุบายแมนี้ จึงใหปลอยชางนาฬาคิรีไปอีก. เมื่อ
ชางนั้นกําลังเดินมา, พระอานนทเถระยอมสละชีวิตของตนถวายพระศาสดา ไดยืนขวางหนาแลว.
พระศาสดาทรงทรมานชางแลว เสด็จออกจากพระนครมาสูพระวิหาร เสวยมหาทานที่พวกอุบาสกหลายพันนํามาแลว ทรงแสดงอนุปุพพีกถาโปรดชาวกรุงราชคฤหนับได ๑๘ โกฏิ ซึ่งประชุมกันในวันนั้น
ธรรมาภิสมัยเกิดมีแกสัตวประมาณแปดหมื่นสี่พัน.
พระผูม ีพระภาคเจา ทรงสดับกถาพรรณนาคุณของพระเถระวา
"โอ ทานพระอานนทมีคุณมาก; เมื่อพระยาชางชื่อเห็นปานนั้นมาอยู,
ไดยอมสละชีวิตของตนยืนขวางหนาพระศาสดา" ดังนี้แลวตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย มิใชแตบัดนี้เทานั้น; ถึงในครั้งกอน อานนทนี้ ก็ยอมสละ
ชีวิตเพื่อประโยชนแหงเราแลวเหมือนกัน" อันภิกษุทั้งหลายทูลออนวอน
แลว จึงตรัสจุลหังสชาดก มหาหังสชาดก และกักกฎกชาดก.
๑

๒

๓

กรรมชั่วของพระเทวทัตปรากฏแกมหาชน
กรรมแมของพระเทวทัต เพราะยังพระอชาตสัตรูกุมารใหสําเร็จ
โทษพระราชา (พระราชบิดา ) เสียก็ดี เพราะแตงนายขมังธนูก็ดี
เพราะกลิ้งศิลาก็ดี มิไดปรากฏเหมือนเพราะปลอยชางนาฬาคิรีเลย. คราว
นั้นแล มหาชนไดโจษจันกันขึ้นวา "แมพระราชาก็พระเทวทัตนั่นเอง
๑. ชา. ๒๘/๖๘. อรรถกถา. ๘/๒๑๑. ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๗๗. อรรถกถา. ๘/๒๔๒.
๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๕. อรรถกถา. ๔/๓๓๕ เรื่องกักการุชาดก.
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เปนผูใหสําเร็จโทษเสีย. แมนายขมังธนูก็พระเทวทัตนั่นเองแตงขึ้น, แม
ศิลาก็พระเทวทัตเหมือนกันกลิ้งลง, และบัดนี้เธอก็ไดปลอยชางนาฬาคิรี,
พระราชาทรงเที่ยวคบคนลามกเห็นปานนี้." พระราชาทรงสดับถอยคํา
ของมหาชนแลว จึงใหนําสํารับ ๕๐๐ คืนมา มิไดเสด็จไปยังที่อุปฏฐาก
ของพระเทวทัตนั้นอีก. ถึงชาวพระนครก็มิไดถวายแมวัตถุมาตรวาภิกษา
แกเธอซึ่งเขาไปยังสกุล.

พระเทวทัตทูลขอวัตถุ ๕ ประการ
พระเทวทัตนั้น เสื่อมจากลาภและสักการะแลว ประสงคจะเลี้ยง
ชีวิตดวยการหลอกลวง จึงเขาไปเฝาพระศาสดา ทูลขอวัตถุ ๕ ประการ
อันพระผูมีพระภาคเจา ทรงหามวา " อยาเลย เทวทัต ผูใดปรารถนา,
ผูนั้นก็จงเปนผูอยูปาเถิด" ดังนี้แลว ทูลวา "ผูมอี ายุ คําพูดของใคร
จะงาม ของพระตถาคตหรือของขาพระองค ? ก็ขาพระองคกลาวดวย
สามารถขอปฏิบัติอยางอุกฤษฏอยางนี้วา ' พระเจาขา ดังขาพระองคขอ
ประทานโอกาส ขอภิกษุทั้งหลายจงเปนผูอยูปา เที่ยวบิณฑบาต ทรงผา
บังสุกุล อยูโ คนไม อยาพึงฉันปลาและเนื้อจนตลอดชีวิต," แลวกลาววา
"ผูใดใครจะพนจากทุกข, ผูนั้นจงมากับเรา" ดังนี้แลว หลีกไป. ภิกษุ
บางพวกบวชใหม มีความรูนอย ไดสดับถอยคําของพระเทวทัตนั้นแลว
ชักชวนกันวา "พระเทวทัตพูดถูก พวกเราจักเที่ยวไปกับพระเทวทัตนั้น"
ดังนี้แลว ไดสมคบกับเธอ.
๑

๑. วิ. จุล. ๗/๑๙๑.
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พระเทวทัตทําลายสงฆ
พระเทวทัตนั้น ยังชนผูเลื่อมใสในของเศราหมองใหเขาใจ ดวย
วัตถุ ๕ ประการนั้น พรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูปใหเที่ยวขอ (ปจจัย)
ในสกุลทั้งหลายมาบริโภค พยายามเพื่อทําสายสงฆแลว. เธออันพระผูมี
พระภาคเจา ตรัสถามวา " เทวทัต ไดยินวา เธอพยายามเพื่อทําลาย
สงฆ เพื่อทําลายจักร จริงหรือ ?" ทูลวา " จริง พระผูมีพระภาค."
แมพระองคทรงโอวาทดวยพระพุทธพจนมีอาทิวา " เทวทัต การทําลาย
สงฆมีโทษหนักแล" ก็มิไดเชื่อถือพระวาจาของพระศาสดาหลีกไปแลว,
พบทานพระอานนทซึ่งกําลังเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห จึงกลาววา
" อานนท ผูมีอายุ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ขาพเจา จักทําอุโบสถ จักทํา
สังฆกรรมเวนจากพระผูมีพระภาคเจา เวนจากภิกษุสงฆ."
พระเถระกราบทูลความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. พระศาสดาทรง
ทราบความนั้นแลว เกิดธรรมสังเวช ทรงปริวติ กวา " เทวทัตทํากรรม
เปนเหตุใหตนไหมในอเวจี อันเกี่ยวถึงความฉิบหายแกสัตวโลกทั้งเทวโลก" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา
"กรรมทั้งหลายที่ไมดีและไมเปนประโยชนแก
ตน ทําไดงาย กรรมใดแลเปนประโยชนดวย ดีดวย
กรรมนัน้ แลทําไดยากอยางยิ่ง."
ทรงเปลงพระอุทานนี้อีกวา
"กรรมดีคนดีทําไดงาย กรรมดีคนชั่วทําไดยาก
กรรมชัว่ คนชั่วทําไดงาย
กรรมชั่วพระอริยเจา
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ทั้งหลายทําไดยาก. "
ครั้งนั้นแล พระเทวทัตนั่ง ณ สวนขางหนึ่งพรอมดวยบริษัทของ
ตน ในวันอุโบสถ กลาววา " วัตถุ ๕ ประการเหลานี้ ยอมชอบใจ
แกผูใด, ผูนั้นจงจับสลาก" เมื่อพวกภิกษุวัชชีบุตร ๕๐๐ รูป ผูบวช
ใหม ยังไมรูจักธรรมวินยั ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทําทั่วถึง จับสลากกัน
แลว, ไดทําลายสงฆ พาภิกษุเหลานั้นไปสูคยาสีสประเทศ.
๑

อัครสาวกทั้งสองชักจูงภิกษุกลับเขาพวกได
พระศาสดา ทรงสดับความที่พระเทวทัตนั้นไปแลว ณ ที่นั้น จึง
ทรงสงพระอัครสาวกทั้งสองไป เพื่อประโยชนแกการนําภิกษุเหลานั้นมา.
พระอัครสาวกทั้งสองนั้นไป ณ ที่นั้นแลว พร่ําสอนอยูดวยอนุสาสนีเนื่อง
ในอาเทศนาปาฏิหาริย และอนุสาสนีอันเนื่องในอิทธิปาฏิหาริย ยังภิกษุ
เหลานั้นใหดื่มอมตธรรมแลว ไดพามาทางอากาศ.
ฝายพระโกกาลิกะแล กลาววา "เทวทัตผูมีอายุ ลุกขึ้นเถิด, พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ นําเอาภิกษุเหลานั้นไปหมดแลว, ผมบอก
ทานแลวไมใชหรือวา ' ผูมีอายุ ทานอยาไวในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ, ( เพราะ) พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีความ
ปรารถนาลามก ลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก" ดังนี้แลว เอาเขา
กระแทกที่ทรวงอก (พระเทวทัต). โลหิตอื่นไดพลุงออกจากปาก
พระเทวทัตในที่นั่นเอง.
ฝายพวกภิกษุเห็นทานพระสารีบุตร มีภิกษุสงฆแวดลอมมาทาง
๑. วิ. จุล. ๗/๖๙๕. ขุ. อุ. ๒๕/๑๖๗.
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อากาศแลว กราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระสารีบุตร
ในเวลาไป มีตนเปนที่ ๒ เทานั้นไปแลว, บัดนี้มีบริวารมากมา ยอม
งามแท."

บุรพกรรมของพระเทวทัต
พระศาสดา ตรัสวา " ภิกษุทงั้ หลาย มิใชแตบัดนี้เทานั้น. แม
ในกาลที่เธอเกิดในกําเนิดดิรัจฉาน บุตรของเรา มาสูสํานักของเรา
ก็ยอมงามเหมือนกัน " ดังนี้แลว ไดตรัสชาดกนี้วา
"ความจําเริญ ยอมมีแกผมู ีศีลทั้งหลาย ผู
ประพฤติปฏิสันถาร, ทานจงดูเนื้อชื่อลักขณะ อัน
หมูญาติแวดลอมมาอยู, อนึ่ง ทานจงดูเนื้อชื่อกาละนี้
ที่เสื่อมจากญาติทั้งหลายเทียว"
ดังนี้เปนตน, เมื่อพวกภิกษุกราบทูลอีกวา " ขาแตพระองคผูเจริญ
ไดทราบวา พระเทวทัต ใหพระอัครสาวก ๒ องคนั่งที่ขางทั้งสองแลว
กลาววา ' เราจะแสดงธรรมดวยพุทธลีลา' ทํากิริยาตามอยางพระองค
แลว" ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ไมใชแตบัดนี้เทานั้น, แมครั้งกอน
เทวทัตนี้ ก็พยายามทําตามเยี่ยงอยางของเรา แตไมสามารถ" ดังนี้
แลว ตรัสนทีจรกากชาดก วา
"เออก็ วีรกะ ทานยอมเห็นนก ชื่อสวิฏฐกะ
ซึ่งขานเพราะ มีสรอยคอเหมือนนกยูง ซึ่งเปนผัว
ของฉันไหม ? นกสวิฏฐกะ ทําเยี่ยงนกที่เที่ยวไป
๑

๒

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๔. อรรถกถา. ๑/๒๑๗. ลักขณชาดก.
๒. ขุ. ชา. ๒๗/๗๕. อรรถกถา. ๓/๑๙๘. เรื่อง วีรชาดก.
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ไดทั้งในน้ําและบนบก บริโภคปลาสดเปนนิตยนั้น
ถูกสาหรายพันตายแลว"
ดังนี้เปนตน, แมวันอื่น ๆ อีก ทรงปรารภกถาเชนนั้นเหมือนกัน ตรัส
ชาดกทั้งหลายเปนตนอยางนี้วา
"นกกระไนนี้ เมื่อจะเจาะซึ่งหมูไมทั้งหลาย ได
เที่ยวไปแลวหนอ ที่ตนไมมีอวัยวะเปนไมแหงไมมี
แกน, ภายหลังมาถึงไมตะเคียน ที่มแี กนเกิด
แลว ไดทําลายขมองศีรษะแลว. "
ละวา
"ไขขอของทาน ไหลออกแลว, กระหมอม
ของทาน อันชางเหยียบแลว, ซี่โครงทุกซี่ของทาน
อันชางหักเสียแลว คราวนี้งามหนาละซิเพื่อน ."
ทรงปรารภกถาวา "พระเทวทัต เปนผูอกตัญู," จึงตรัสชาดกทั้งหลาย
มีอาทิอีกวา
"ขาพเจาไดทํากิจใหทานจนสุดกําลังของขาพเจา
ที่มีอยูเทียว, ขาแตพระยาเนื้อ ขาพเจาขอนอบนอม
ตอทาน, ขาพเจานาไดอะไร ๆ บางซิ, ขอที่เจา
อยูในระหวางฟนของเรา ผูมโี ลหิตเปนภักษา ทํา
กรรมหยาบชาเปนนิตย ยังเปนอยูได ก็เปนลาภ
มากอยูแลว ."
ทรงปรารภความตะเกียกตะกาย เพื่อจะฆา (พระองค) ของพระ๑

๒

๓

๑.ขุ. ชา. ๒๗/๗๗. อรรถกถา. ๓/๒๑๕. กันทคลกชาดก. ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๔๖. อรรถกถา.
๒ ๓๘๔. วิโรจนชาดก. ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๓. อรรถกถา. ๔/๒๕๘. ชวสกุณชาดก.
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เทวทัตนั้นอีก ตรัสชาดกทั้งหลายเปนตนวา
"ดูกอนไมมะลื่น ขอที่เจากลิ้งมานี้ กวางรู
แลว, เราจักไปยังไมมะลื่นตนอื่น เพราะวาผลของ
เจา เราไมชอบใจ "
เมื่อกถายังเปนไปอยูอีกวา "พระเทวทัตเสื่อมแลวจากผล ๒ ประการ คือ
จากลาภและสักการะประการหนึ่ง จากสามัญผลประการหนึ่ง," พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย มิใชแตบัดนีเ้ ทานั้น, แมครั้งกอน
เทวทัตก็เสื่อมแลวเหมือนกัน " ดังนี้แลว ตรัสชาดกทั้งหลายเปนตนวา
"ตาทั้งสองแตกแลว, ผาก็หายแลว, และ
เพื่อนบานก็บาดหมางกัน, ผัวและเมียสองคนนั้น
มีการงานเสียหายแลวทั้งสองทาง คือ ทัง้ ทางน้ํา
ทั้งทางบก ."
พระศาสดา เมื่อประทับอยูกรุงราชคฤห ทรงปรารภพระเทวทัต
ตรัสชาดกเปนอันมาก ดวยประการอยางนั้นแลว เสด็จ ( ออก ) จากกรุง
ราชคฤหไปสูเมืองสาวัตถี ประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร.
๑

๒

พระเทวทัตใหสาวกนําไปเฝาพระศาสดา
ฝายพระเทวทัตแล เปนไขถึง ๙ เดือน, ในกาลสุดทาย ใคร
จะเฝาพระศาสดา จึงบอกพวกสาวกของตนวา " เราใครจะเฝาพระศาสดา, ทานทั้งหลายจงแสดงพระศาสดานั้นแกเราเถิด," เมื่อสาวก
เหลานั้นตอบวา " ทานในเวลาที่ยังสามารถ ไดประพฤติเปนคนมีเวร
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๗. อรรถกถา. ๑/๒๖๑. กุรุงคมิคชาดก.
๒. ขุ. ชา. ๒๗/๔๕. อรรถกถา. ๒/๒๗๔. อุภโตภัฏฐชาดก.
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กับพระศาสดา, ขาพเจาทั้งหลายจักนําทานไปในที่พระศาสดาประทับอยู
ไมได." จึงกลาววา " ทานทั้งหลายอยาใหขาพเจาฉิบหายเลย ขาพเจา
ทําอาฆาตในพระศาสดา, แตสําหรับพระศาสดาหามีความอาฆาตในขาพเจา
แมประมาณเทาปลายผมไม," จริงอยู พระผูมีพระภาคเจานั้น
ทรงมีพระทัยสม่ําเสมอในบุคคลทั่วไป คือใน
นายขมังธนู ในพระเทวทัต ในโจรองคุลิมาล ใน
ชางธนบาล และในพระราหุล.
เพราะฉะนั้น พระเทวทัตจึงออนวอนแลว ๆ เลา ๆ วา "ขอทาน
ทั้งหลาย จงแสดงพระผูมีพระภาคเจาแกขาพเจา." ทีนั้น สาวกเหลานั้น
จึงพาพระเทวทัตนั้นออกไปดวยเตียงนอย ภิกษุทั้งหลายไดขาวการมา
ของพระเทวทัตนั้น จึงกราบทูลพระศาสดาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาววา พระเทวทัตมาเพื่อประโยชนจะเฝาพระองค. " พระศาสดาตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย เทวทัตนั้นจักไมไดเห็นเราดวยอัตภาพนั้น." นัยวา พวก
ภิกษุยอมไมไดเห็นพระพุทธเจาอีก จําเดิมแตกาลที่ขอวัตถุ ๕ ประการ,
ขอนี้ยอมเปนธรรมดา, พวกภิกษุกราบทูลวา " พระเทวทัตมาถึงที่โนน
และที่โนนแลว พระเจาขา."
ศ. เทวทัตจงทําสิ่งที่ตนปรารถนาเถอะ, (แตอยางไรเสีย) เธอก็จัก
ไมไดเห็นเรา.
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ พระเทวทัตมาถึงที่ประมาณโยชนหนึ่ง
แตที่นี้แลว, (และทูลตอ ๆ ไปอีกวา) มาถึงกึ่งโยชนแลว, คาพยุต
หนึ่งแลว, มาถึงที่ใกลสระโบกขรณีแลว พระเจาขา.
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ศ. แมหากเทวทัตจะเขามาภายในพระเชตวัน, ก็จักไมไดเห็นเรา
เปนแท.

พระเทวทัตถูกธรณีสูบ
พวกสาวกพาพระเทวทัตมา วางเตียงลงริมฝงสระโบกขรณีใกล
พระเชตวันแลว ตางก็ลงไปเพื่อจะอาบน้ําในสระโบกขรณี.
แมพระเทวทัตแล ลุกจากเตียงแลวนั่งวางเทาทั้งสองบนพื้นดิน
เทาทั้งสองนั้นก็จมแผนดินลง. เธอจมลงแลวโดยลําดับเพียงขอเทา,
เพียงเขา, เพียงเอว, เพียงนม, จนถึงคอ, ในเวลาที่กระดูกคางจดถึง
พื้นดิน ไดกลาวคาถานี้วา
"ขาพระองคขอถึงพระพุทธเจาพระองคนั้น ผู
เปนบุคคลเลิศ เปนเทพยิ่งกวาเทพ เปนสารถี
ฝกนรชน มีพระจักษุรอบคอบ มีพระลักษณะ แต
ละอยาง) เกิดดวยบุญตั้งรอย วาเปนที่พึ่ง ดวย
กระดูกเหลานี้พรอมดวยลมหายใจ."
นัยวา "พระตถาคตเจาทรงเห็นฐานะนี้ จึงโปรดใหพระเทวทัต
บวช. ก็ถาพระเทวทัตนั้น จักไมไดบวชไซร, เปนคฤหัสถ จักได
ทํากรรมหนัก, จักไมไดอาจทําปจจัยแหงภพตอไป, ก็แลครั้นบวชแลว
จักทํากรรมหนักก็จริง, ( ถึงดังนั้น ) ก็จะสามารถทําปจจัยแหงภพตอไป
ได" เพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงโปรดใหเธอบวชแลว.
๑

๑. สตปฺุญลกฺขณนฺติสเตน ปฺุญกมฺเมน นิพฺพตฺตเอเกกลกฺขณนฺติ อตฺโถ.
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พระเทวทัตเกิดในอเวจีถูกตรึงดวยหลาวเหล็ก
จริงอยู พระเทวทัตนั้น จักเปนพระปจเจกพุทธเจา นามวา
อัฏฐิสสระ ในที่สุดแหงแสนกัลปแตกัลปนี้ พระเทวทัตนั้นจมดินไปแลว
เกิดในอเวจี. และเธอเปนผูไหวติงไมได ถูกไฟไหมอยู เพราะเปนผูผิด
ในพระพุทธเจาผูไมหวั่นไหว. สรีระของเธอสูงประมาณ ๑๐๐ โยชน
เกิดในกนอเวจีซึ่งมีประมาณ ๓๐๐ โยชน, ศีรษะสอดเขาไปสูแผนเหล็ก
ในเบื้องบน จนถึงหมวกหู, เทาทั้งสองจมแผนดินเหล็กลงไปขางลาง
จนถึงขอเทา, หลาวเหล็กมีปริมาณเทาลําตาลขนาดใหญ ออกจากฝา
ดานหลัง แทงกลางหลังทะลุหนาอก ปกฝาดานหนา, อีกหลาวหนึ่ง
ออกจากฝาดานขวา แทงสีขางเบื้องขวา ทะลุออกสีขางเบื้องซาย ปกฝา
ดานซาย, อีกหลาวหนึ่ง ออกจากแผนขางบน แทงกระหมอมทะลุออก
สวนเบื้องต่ํา ปกลงสูแผนดินเหล็ก. พระเทวทัตนั้น เปนผูไหวติงไมได
อันไฟไหมในอเวจีนั้น ดวยประการอยางนี้.

เมื่อกอนพระเทวทัตก็ประพฤติผิดในพระศาสดา
ภิกษุทงั้ หลาย สนทนากันวา "พระเทวทัตถึงฐานะประมาณเทานี้
ไมทันไดเฝาพระศาสดา จมลงสูแผนดินแลว." พระศาสดาตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย เทวทัตประพฤติผิดในเรา จมดินลงไปในบัดนี้เทานั้น
หามิได, แมครั้งกอน เธอก็จมลงแลวเหมือนกัน," เพื่อจะทรงแสดง
ความที่บุรุษหลงทาง อันพระองคปลอบโยนแลว ยกขึ้นหลังของตนแลว
ใหถึงที่อันเกษมแลว กลับมาตัดงาทั้งหลายอีกถึง ๓ ครั้ง อยางนี้คือ
ที่ปลาย ที่ทา มกลาง ที่โคน ในวาระที่ ๓ เมื่อกาวลวงคลองจักษุแหง
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มหาบุรุษแลว ก็จมแผนดิน ในกาลทีพ่ ระองคเปนพระยาชาง จึงตรัส
ชาดกนี้เปนตนวา
"หากจะใหแผนดินทั้งหมดแกคนอกตัญู
ผูเพงโทษเปนนิตย ก็ไมยังเขาใหยินดีไดเลย.
เมื่อกถาตั้งขึ้นแลวเชนนั้นนั่นแลแมอีก จึงตรัสขันติวาทิชาดก เพื่อทรง
แสดงความที่พระเทวทัตนั้น ครั้งเปนพระเจากลาพุประพฤติผิดในพระองค ผูเปนขันติวาทีดาบส แลวจมลงสูแผนดิน และจุลลธรรมปาลชาดก
เพื่อทรงแสดง ความที่พระเทวทัตนั้น ครั้งเปนพระเจามหาปตาปะ
ประพฤติผิดในพระองคผูเปนจุลลธรรมปาละแลวจมลงสูแผนดิน.
ก็ครั้นเมื่อพระเทวทัตจมดินไปแลว, มหาชนราเริงยินดี ใหยกธง
ชัยธงปฏากและตนกลวย ตั้งหมอน้ําอันเต็มแลว เลนมหรสพใหญ ดวย
ปรารภวา "เปนลาภของพวกเราหนอ." พวกภิกษุกราบทูลขอความนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อพระเทวทัตตายแลว มหาชนยินดีมิใชแตบัดนี้เทานั้น, แมครั้งกอน
ก็ยินดีแลวเหมือนกัน," เพื่อจะทรงแสดงความที่มหาชนเปนผูยินดี ใน
เมื่อพระราชาพระนามวาปงคละ ในนครพาราณสีซึ่งดุรายหยาบชา ไม
เปนที่รักของชนทั่วไปสวรรคตแลว จึงตรัสปงคลชาดกนี้เปนตนวา
พระโพธิสัตวกลาวถามวา
"ชนทั้งสิ้น อันพระเจาปงคละเบียดเบียนแลว
เมื่อทาวเธอสวรรคตแลว ชนทัง้ หลาย ยอมเสวย
๑

๒

๓

๔

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๓. อรรถกถา. ๒ ๑๒๘. สีลวนาคชาดก. ๒.ขุ. ชา. ๒๗/ ๑๓๗.
อรรถกถา. ๔/๒๗๕. ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๗๐. อรรถกถา. ๔/๔๕๐. ๔. ขุ. ชา. ๒๗/๙๒.
อรรถกถา. ๓/๓๑๙.
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ปติ พระเจาปงคละมีพระเนตรไมดํา ไดเปนที่รัก
ของเจาหรือ ? แนะ นายประตู เหตุไร ? เจาจึง
รองไห."
นายประตูกลาวตอบวา
"พระราชา มีพระเนตรไมดํา หาไดเปนที่รัก
ขอขาพระองคไม ขาพระองคกลัวแตการเสด็จกลับ
มาของพระราชานั้น ดวยวา พระราชาพระองคนั้น
เสด็จไปจากที่นี้แลว พึงเบียดเบียนมัจจุราช มัจจุราชนั้นถูกเบียดเบียนแลว พึงนําพระองคกลับมาที่นี้
อีก."

ผูทาํ บาปยอมเดือดรอนในโลกทั้งสอง
ภิกษุทงั้ หลาย ทูลถามพระศาสดาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ
บัดนี้ พระเทวทัตเกิดแลว ณ ที่ไหน ?" พระศาสดาตรัสวา "ในอเวจี
มหานรก ภิกษุทั้งหลาย" ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา "ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระเทวทัตประพฤติเดือดรอนในโลกนี้แลว ไปเกิดในสถานที่
เดือดรอนนั่นแลอีกหรือ ?"
พระศาสดา ตรัสวา "อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย ชนทั้งหลาย
จะเปนบรรพชิตก็ตาม เปนคฤหัสถก็ตาม, มีปกติอยูดวยความประมาท
ยอมเดือดรอนในโลกทั้งสองทีเดียว" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา
๑๒. อิธ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปติ ปาปการี อุภยตฺถ ตปฺปติ
ปาป เม กตนฺติ ตปฺปติ ภิยฺโย ตปฺปติ ทุคฺคตึ คโต
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"ผูมีปกติทําบาป ยอมเดือดรอนในโลกนี้ ละ
ไปแลวยอมเดือดรอน เขายอมเดือดรอนใน
โลกทั้งสอง, เขายอมเดือดรอนวา 'กรรมชัว่ เรา
ทําแลว,' ไปสูทุคติ ยอมเดือดรอนยิ่งขึ้น ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา อิธ ตปฺปติ ความวา ยอมเดือด
รอนในโลกนี้ ดวยเหตุเพียงโทมทัส ดวยความเดือดรอนเพราะกรรม.
บทวา เปจฺจ ความวา สวนในโลกหนา ยอมเดือดรอนเพราะ
ทุกขในอบายอันรายแรงยิ่ง ดวยความเดือดรอนเพราะวิบาก.
บทวา ปาปการี ความวา ผูทําบาป มีประการตาง ๆ.
บทวา อุภยตฺถ ความวา ชื่อวา ยอมเดือดรอนในโลกทั้งสอง
ดวยความเดือดรอน มีประการดังกลาวแลวนี้.
สองบทวา ปาป เม ความวา ก็ผูมีปกติทําบาปนั้น เมื่อเดือดรอน
ดวยความเดือดรอนเพราะกรรม ชื่อวายอมเดือดรอน ดวยคิดวา
"กรรมชั่วเราทําแลว," ขอนั้นเปนความเดือดรอนมีประมาณเล็กนอย;
แตเมื่อเดือดรอน ดวยความเดือดรอนเพราะวิบาก ชื่อวา ไปสูทุคติ
ยอมเดือดรองขึ้น คือยอมเดือดรอนเหลือเกิน ดวยความเดือดรอน
อันหยาบชาอยางยิ่ง.
ในกาลจบคาถา ชนเปนอันมาก ไดเปนพระอริยบุคคล มีพระโสดาบันเปนตนแลว. เทศนาเปนประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องพระเทวทัต จบ.
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๑๓. เรื่องนางสุมนาเทวี [๑๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภนาง
สุมนาเทวี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ"
เปนตน.

อบรมลูกหลานใหรับหนาที่ของตน
ความพิสดารวา ภิกษุสองพันรูป ยอมฉันในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในกรุงสาวัตถีทุกวัน, ในเรือนของนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เชนนั้น.
บุคคลใด ๆ ในกรุงสาวัตถี เปนผูประสงคจะถวายทาน, บุคคลนั้น ๆ
ตองไดโอกาสของทานทั้งสองนั้นกอนแลว จึงทําได.
ถามวา "เพราะเหตุไร ?"
ตอบวา " เพราะคนอื่น ๆ ถามวา ' ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
หรือนางวิสาขา มาสูโรงทานของทานแลวหรือ" เมื่อเขาตอบวา
" ไมไดมา," ยอมติเตียน แมทานอันบุคคลสละทรัพยตั้งแสนแลวทํา
วา "นี่ชื่อวาทานอะไร ?" เพราะทานทั้งสองนั้น ยอมรูจักความ
ชอบใจของภิกษุสงฆและกิจอันสมควรแกภิกษุสงฆ. เมื่อทานทั้งสองนั้น
อยู, พวกภิกษุยอมฉันไดตามพอใจทีเดียว. เพราะฉะนั้น ทุก ๆ คนที่
ประสงคจะถวายทาน จึงเชิญทานทั้งสองนั้นไป. ทานทั้งสองนั้นยอม
ไมไดเพื่อจะอังคาสภิกษุทั้งหลายในเรือนของตนดวยเหตุนี้ เพราะเหตุนั้น
นางวิสาขา เมื่อใครครวญวา "ใครหนอแล ? จักดํารงในหนาที่ของเรา
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เลี้ยงภิกษุสงฆ." เห็นธิดาของบุตรแลว จึงตั้งเขาไวในหนาที่ของตน.
นางอังคาสภิกษุสงฆในเรือนของนางวิสาขานั้น.
ถึงทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ก็ตั้งธิดาคนใหญ ชื่อมหาสุภัททาไว.
ก็นางมหาสุภัททานั้น ทําการขวนขวายแกภิกษุทั้งหลายอยู (และ)
ฟงธรรมอยู เปนพระโสดาบันแลว ไดไปสูสกุลแหงสามี.
แตนั้น ทานอนาถบิณฑิกะ ก็ตั้งนางจุลสุภัททา (แทน). แม
นางจุลสุภัททานั้น ก็ทาํ อยูอยางนั้นเหมือนกัน เปนพระโสดาบันแลว
ก็ไปสูสกุลแหงสามี. ลําดับนั้น ทานอนาถบิณฑิกะ จึงตั้งธิดาคนเล็ก
นามวาสุมนาเทวี (แทน).

นางสุมนาปวยเรียกบิดาวานองชาย
ก็นางสุมนาเทวีนั้น ฟงธรรมแลว บรรลุสกทาคามิผล ยังเปน
กุมาริกา (รุนสาว) อยูเทียว, กระสับกระสายดวยความไมผาสุก
เห็นปานนั้น ตัดอาหาร มีความประสงคจะเห็นบิดา จึงใหเชิญมา.
ทานเศรษฐีนั้น พอไดยินขาวของธิดาในโรงทานแหงหนึ่ง ก็มาหาแลว
พูดวา "เปนอะไรหรือ ? แมสุมนา." ธิดานั้น ตอบบิดาวา "อะไรเลา ?
นองชาย"
บ. เจาเพอไปหรือ ? แม.
ธ. ไมเพอ นองชาย.
บ. เจากลัวหรือ ? แม.
ธ. ไมกลัว นองชาย.
น.
๑

๑. อาหารุปจฺเฉท กตฺวา ทําการเขาไปตัดซึ่งอาหาร.
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แตพอนางสุมนาเทวี กลาวไดเพียงเทานี้ ก็ไดทํากาละแลว.

ทานเศรษฐีผูบดิ ารองใหไปทูลพระศาสดา
ทานเศรษฐีนั้น แมเปนพระโสดาบัน ก็ไมสามารถจะกลั้นความ
โศกอันเกิดในธิดาได ใหทําการปลง ศพของธิดาเสร็จแลว รองไห
ไปสูสํานักพระศาสดา, เมื่อพระองค ตรัสวา "คฤหบดี ทําไม ?
ทานจึงมีทุกข เสียใจ มีหนาอาบไปดวยน้ําตา รองไห มาแลว " จึง
กราบทูลวา " นางสุมนาเทวี ธิดาของขาพระองค ทํากาละเสียแลว
พระเจาขา."
ศ. เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไร ? ทานจึงโศก, ความตาย ยอม
เปนไปโดยสวนเดียวแกสรรพสัตว มิใชหรือ ?
อ. ขาพระองคทราบขอนั้น พระเจาขา แตธิดาของขาพระองค
ถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะเห็นปานนี้, ในเวลาจวนตายนางไมสามารถ
คุมสติไวไดเลย บนเพอตายไปแลว, ดวยเหตุนั้นโทมนัสไมนอย จึงเกิด
แกขาพระองค.
ศ. มหาเศรษฐี ก็นางพูดอะไรเลา ?
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเรียกนางวา 'เปนอะไร
หรือ ? สุมนา' ทีนั้น นางก็กลาวกะขาพระองควา 'อะไร ? นองชาย'
แตนั้น เมื่อขาพระองคกลาววา ' เจาเพอไปหรือ ? แม ' ก็ตอบวา
' ไมเพอ นองชาย ' เมื่อขาพระองคถามวา 'เจากลัวหรือ ? แม'
ก็ตอบวา ' ไมกลัว นองชาย ' พอกลาวไดเทานี้ก็ทํากาละแลว.
๑

๑. สรีรกิจฺจ.
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ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจา ตรัสกะเศรษฐีนั้นวา "มหาเศรษฐี
ธิดาของทาน จะไดเพอก็หามิได."
อ. เมื่อเชนนั้น เหตุไร ? นางจึงพูดอยางนั้น.
ศ. เพราะทานเปนนองนางจริง ๆ (นางจึงพูดอยางนั้นกะทาน),
คฤหบดี ก็ธิดาของทานเปนใหญกวาทานโดยมรรคและผล, เพราะทาน
เปนเพียงโสดาบัน. สวนธิดาของทานเปนสกทาคามินี ; เพราะนางเปน
ใหญโดยมรรคและผล นางจึงกลาวอยางนั้นกะทาน.
อ. อยางนั้นหรือ พระเจาขา.
ศ. อยางนั้น คฤหบดี.
อ. เวลานี้นางเกิดที่ไหน พระเจาขา.
เมื่อพระศาสดา ตรัสวา " ในภพดุสิต คฤหบดี" ทานเศรษฐี
จึงกราบทูลวา " ธิดาของขาพระองค เที่ยวเพลิดเพลินอยูในระหวาง
หมูญาติในโลกนี้ แมไปจากโลกนี้แลว ก็เกิดในที่ ๆ เพลิดเพลินเหมือน
กันหรือ ? พระเจาขา."

คนทําบุญยอมเพลิดเพลินในโลกทั้งสอง
ทีนั้น พระศาสดาตรัสกะเศรษฐีนั้นวา " อยางนั้น คฤหบดี
ธรรมดาผูไมประมาท เปนคฤหัสถกต็ าม เปนบรรพชิตก็ตาม ยอม
เพลิดเพลินในโลกนี้และโลกหนาแท" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา
๑๓. อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ
กตปฺุโ อุภยตฺถ นนฺทติ
ปฺุ เม กตนฺติ นนฺทติ
ภิยฺโย นนฺทติ สุคตึ คโต.
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"ผูมีบุญอันทําไวแลว ยอมเพลิดเพลินในโลกนี้,
ละไปแลว ยอมเพลิดเพลิน เขายอมเพลิดเพลิน
ในโลกทั้งสอง เขายอมเพลิดเพลินวา ' เราทําบุญ
ไวแลว' ไปสูสุคติ ยอมเพลิดเพลินยิ่งขึ้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิธ ความวา ยอมเพลิดเพลินในโลกนี้
ดวยความเพลิดเพลินเพราะกรรม.
บทวา เปจฺจ ความวา ยอมเพลิดเพลินในโลกหนา ดวยความ
เพลิดเพลินเพราะวิบาก.
บทวา กตปฺุโ คือ ผูทําบุญมีประการตาง ๆ.
บทวา อุภยตฺถ ความวา ยอมเพลิดเพลินในโลกนี้ ดวยคิดวา
" กุศลเราทําไวแลว, บาปเราไมไดทํา." เมื่อเสวยวิบาก ชือ่ วา ยอม
เพลิดเพลินในโลกหนา.
สองบทวา ปฺุ เม ความวา ก็เมื่อเพลิดเพลินในโลกนี้ ชื่อวา
ยอมเพลิดเพลิน เหตุอาศัยความเพลิดเพลินเพราะกรรม ดวยเหตุเพียง
โสมนัสเทานั้นวา "เราทําบุญไวแลว."
บทวา ภิยฺโย เปนตน ความวา ก็เขาไปสูสุคติแลว เมื่อเสวย
ทิพยสมบัติ ตลอด ๕๗ โกฏิปบาง ๖๐ แสนปบา ง ยอมชื่อวา เพลิดเพลิน
อยางยิ่งในดุสิตบุรี ดวยความเพลิดเพลินเพราะวิบาก.
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ในกาลจบคาถา คนเปนอันมาก ไดเปนอริยบุคคลมีโสดาบัน
เปนตนแลว. พระธรรมเทศนา ไดเปนประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องนางสุมนาเทวี จบ.
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๑๔. เรื่องภิกษุ ๒ สหาย [๑๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ ๒
สหาย ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "พหุมฺป เจ สหิต ภาสมาโน"
เปนตน.

สองสหายออกบวช
ความพิสดารวา กุลบุตร ๒ คน ชาวเมืองสาวัตถี เปนสหาย
กัน ไปยังวิหาร ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลวละกาม
ทั้งหลาย ถวายชีวิตในพระศาสนาของพระศาสดา บวชแลว อยูใน
สํานักพระอาจารยและพระอุปชฌาย ตลอด ๕ ปแลว เขาไปเฝาพระศาสดา ทูลถามถึงธุระในพระศาสนา ไดฟงวิปสสนาธุระและคันถธุระ
โดยพิสดารแลว , รูปหนึ่ง กราบทูลกอนวา "ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคบวชแลวเมื่อภายแก ไมสามารถจะบําเพ็ญคันถธุระได, แตจะ
บําเพ็ญวิปสสนาธุระ" ดังนี้แลว ทูลใหพระศาสดาตรัสบอกวิปสสนา
จนถึงพระอรหัต พากเพียรพยายามอยู บรรลุพระอรหัตพรอมกับดวย
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
ฝายภิกษุรูปนอกนี้ คิดวา "เราจะบําเพ็ญคันถธุระ" ดังนี้แลว
เรียนพระพุทธพจน คือพระไตรปฎกโดยลําดับ กลาวธรรม สวดสรภัญญะ
๑

๒

๑. อุร ทตฺวา. ๒. เปนประโยคกิรยิ าปธานนัย.
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ในสถานที่ตนไปแลว ๆ. เที่ยวบอกธรรมแกภิกษุ ๕๐๐ รูป ไดเปน
อาจารยของคณะใหญ ๑๘ คณะ.
ภิกษุทงั้ หลาย เรียนพระกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดาแลวไปสู
ที่อยูของพระเถระนอกนี้ (รูปบําเพ็ญวิปสสนา) ตั้งอยูในโอวาทของทาน
บรรลุพระอรหัตแลว นมัสการพระเถระเรียนวา "กระผมทั้งหลายใครจะ
เฝาพระศาสดา."
พระเถระกลาววา "ไปเถิด ผูม ีอายุ, ทานทั้งหลาย จงถวาย
บังคมพระศาสดา นมัสการพระมหาเถระทั้ง ๘๐ รูป ตามคําของเรา,
จงบอกกะพระเถระผูสหายของเราบางวา ' ทานอาจารยของกระผมทั้งหลาย
นมัสการใตเทา" ดังนี้แลวสงไป. ภิกษุเหลานั้นไปสูวิหาร ถวายบังคม
พระศาสดาและนมัสการพระอสีติมหาเถระแลว ไปสูสํานักพระคันถิกเถระ
เรียนวา "ใตเทา ขอรับ ทานอาจารยของพวกกระผม นมัสการถึง
ใตเทา." ก็เมื่อพระเถระนอกนี้ถามวา " อาจารยของพวกทานนั่นเปน
ใคร ?" ภิกษุเหลานั้นเรียนวา "เปนภิกษุผูสหายของใตเทา ขอรับ."
เมื่อพระเถระ (วิปสสกภิกษุ) สงขาวเยี่ยมอยางนี้เรื่อย ๆ อยู,
ภิกษุนั้น (คันถิกะ) อดทนอยูไดสิ้นกาลเล็กนอย ภายหลังไมสามารถ
จะอดทนอยูได, เมื่อพวกอาคันตุกภิกษุเรียนวา "ทานอาจารยของพวก
กระผมมนัสการใตเทา" ดังนี้แลว จึงกลาววา "อาจารยของพวกทาน
นั่นเปนใคร," เมื่อภิกษุทั้งหลายเรียนวา "เปนภิกษุผูสหายของใตเทา
ขอรับ" จึงกลาววา " ก็อะไรเลา ? ที่พวกทานเรียนในสํานักของภิกษุ
นั้น บรรดานิกาย มีทีฆนิกายเปนตน นิกายใดนิกายหนึ่งหรือ ? หรือ
บรรดาปฎก ๓ ปฎกใดปฎกหนึ่งหรือ ? ที่พวกทานไดแลว" ดังนี้แลว
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คิดวาสหายของเรา ยอมไมรูจักคาถาแมประกอบดวย ๔ บท, ถือบังสุกุล
เขาปา แตในคราวบวชแลว ยังไดอันเตวาสิกมากมายหนอ, ในกาลที่เธอมา
เราควรถามปญหาดู."

พระเถระทั้งสองพบกัน
ในกาลตอมา พระเถระ (วิปสสกะ) ไดมาเฝาพระศาสดา,
เก็บบาตรจีวรไวในสํานักพระเถระผูสหายแลว ไปถวายบังคมพระศาสดา
และนมัสการพระอสีติมหาเถระแลว ก็กลับมาที่อยูของพระเถระผูสหาย.
ลําดับนั้น พระคันถิกเถระนั้น ใหภิกษุทั้งหลายทําวัตรแกทานแลว
ถือเอาอาสนะมีขนาดเทากัน นั่งแลวดวยตั้งใจวา "จักถามปญหา."

พระศาสดาถามปญหาพระเถระทั้งสอง
ขณะนั้น พระศาสดา ทรงทราบวา "คันถิกภิกษุนี้ พึงเบียดเบียนบุตรของเราผูมีรูปเห็นปานนี้แลวเกิดในนรก," ดวยทรงเอ็นดูในเธอ
ทําประหนึ่งเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหาร เสด็จถึงสถานที่เธอทั้งสองนั่งแลว
ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนที่เธอจัดไว. แทจริง ภิกษุทั้งหลายเมื่อจะนั่ง
ในที่นั้น ๆ จัดอาสนะสําหรับพระพุทธเจากอนแลวจึงนั่ง. เพราะเหตุนั้น
พระศาสดา จึงประทับนั่งเหนืออาสนะที่พระคันถิกภิกษุนั้นจัดไวโดยปกติ
นั่นแล. ก็แลครั้นประทับนั่งแลว จึงตรัสถามปญหาในปฐมฌานกะคันถิกภิกษุ ครั้นเมื่อเธอทูลตอบไมได, จึงตรัสถามปญหาในรูปสมาบัติและ
อรูปสมาบัติทั้งแปด ตั้งแตทุติยฌานเปนตนไป พระคันถิกเถระก็มิอาจ
ทูลตอบไดแมขอเดียว. พระวิปสสกเถระนอกนี้ ทูลตอบปญหานั้นได
ทั้งหมด.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 212

ทีนั้น พระศาสดา ตรัสถามปญหาในโสดาปตติมรรคกับเธอ.
พระคันถิกเถระก็มิสามารถทูลตอบได. แตนั้น จึงตรัสถามกะพระขีณาสพเถระ พระเถระก็ทูลตอบได.

พระวิปสสกเถระไดรับสาธุการ
พระศาสดา ทรงชมเชยวา "ดีละ ๆ" แลวตรัสถามปญหาแมใน
มรรคที่เหลือทั้งหลายโดยลําดับ. พระคันถิกเถระก็มิไดอาจทลตอบปญหา
ไดสักขอเดียว สวนพระขีณาสพ ทูลตอบปญหาที่ตรัสถามแลว ๆ ได.
พระศาสดาไดประทานสาธุการแกพระขีณาสพนั้นในฐานะทั้งสี่. เทวดา
ทั้งหมด ตั้งตนแตภุมเทวดา จนถึงพรหมโลกและนาคครุฑ ไดฟงสาธุการ
นั้นแลว ก็ไดใหสาธุการ.
พวกอันเตวาสิกและสัทธิวิหาริกของพระคันถิกเถระ ไดสดับสาธุการ
นั้นแลว จึงยกโทษพระศาสดาวา " พระศาสดาทรงทํากรรมอะไรนี่ ?
พระองคไดประทานสาธุการแกพระมหัลลกเถระ ผูไมรูอะไร ๆ ในฐานะ
ทั้งสี่, สวนทานอาจารยของพวกเรา ผูจําทรงพระปริยัติธรรมไวไดทั้งหมด
เปนหัวหนาภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป พระองคมิไดทรงทําแมมาตรวา
ความสรรเสริญ."

พูดมากแตไมปฏิบัติก็ไรประโยชน
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา " ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอกลาวอะไรกันนี่ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลเนื้อความนั้นแลว,
ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย อาจารยของพวกเธอ เชนกับผูรักษาโคทั้งหลาย
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เพื่อคาจางในศาสนาของเรา, สวยบุตรของเรา เชนกับเจาของผูบริโภค
ปญจโครส ตามชอบใจ" ดังนี้แลว ไดภาษิตพระคาถาเหลานี้วา
๑๔. พหุมฺป เจ สหิต ภาสมาโน
น ตกฺกโร โหติ นโร ปมตฺโต
โคโปว คาโว คณย ปเรส
น ภาควา สามฺสฺส โหติ.
อปฺปมฺป เจ สหิต ภาสมาโน
ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี
ราคฺจ โทสฺจ ปหาย โมห
สมฺมปฺปชาโน สุวมิ ุตฺตจิตฺโต
อนุปาทิยาโน อิธ วา หุร วา
ส ภาควา สามฺสฺส โหติ.
"หากวา นรชนกลาวพระพุทธพจนอันมีประโยชนเกื้อกูลแมมาก (แต) เปนผูประมาทแลว
ไมทํา (ตาม) พระพุทธพจนนั้นไซร, เขายอม
ไมเปนผูมีสวนแหงสามัญผล เหมือนคนเลี้ยงโค
นับโคทั้งหลายของชนเหลาอื่น
ยอมเปนผูไมมี
สวนแหงปญจโครสฉะนั้น, หากวา นรชนกลาว
พระพุทธพจนอันมีประโยชนเกื้อกูล แมนอย
(แต) เปนผูมีปกติประพฤติธรรมสมควรแกธรรม
ไซร, เขาละราคะ โทสะ และโมหะแลว รูช อบ
๑

๒

๑. อันเกิดแตโค ๕ อยาง คือ นมสด, นมสม, เปรียง, เนยใส, เนยขน. ๒. ผลคือคุณ
เครื่องเปนสมณะ.
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มีจิตหลุดพนดีแลว หมดความยึดถือในโลกนี้หรือ
ในโลกหนา, เขายอมเปนผูมีสว นแหงสามัญผล."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สหิต นี้ เปนชื่อแหงพระพุทธพจน
คือพระไตรปฎก, นรชนเขาไปหาอาจารยทั้งหลาย เลาเรียนพระพุทธพจน
นั้นแลว กลาว คือบอก ไดแกแสดงอยู ซึ่งพระพุทธพจนแมมาก
แกชนเหลาอื่น (แต) หาเปนผูทํากิจอันการกบุคคลฟงธรรมนั้นแลว
จะพึงทําไม คือไมยังการทําไวในใจใหเปนไป ดวยอํานาจแหงไตรลักษณ
มีอนิจจลักษณะเปนตน ชั่วขณะแมสักวาไกปรบปก, นรชนนัน้ ยอมเปน
ผูมีสวนแหงผลสักวาการทําวัตรปฏิวัตรจากลํานักของอันเตวาสิกทั้งหลาย
อยางเดียว, แตหาเปนผูมีสวนแหงคุณเครื่องเปนสมณะไม เหมือนคน
เลี้ยงโครักษาโคทั้งหลายเพื่อคาจางประจําวัน รับไปแตเชาตรู เวลาเย็น
นับมอบใหแกเจาของทั้งหลายแลว รับเอาเพียงคาจางรายวัน, แตไมได
เพื่อบริโภคปญจโครสตามความชอบใจ ฉะนั้นแล.
เหมือนอยางวา เจาของโคพวกเดียว ยอมบริโภคปญจโครสแหงโค
ทั้งหลาย ที่นายโคบาลมอบใหแลว ฉันใด, การกบุคคลทั้งหลาย
ฟงธรรมอันนรชนนั้นกลาวแลว ปฏิบัติตามที่นรชนนั้นพร่าํ สอนแลว
ก็ฉันนั้น, บางพวกบรรลุปฐมฌานเปนตน, บางพวกเจริญวิปสสนาแลว
บรรลุมรรคและผล, จัดวาเปนผูมีสวนแหงคุณเครื่องเปนสมณะ เหมือน
พวกเจาของโค ยอมเปนผูมีสวนแหงโครสฉะนั้น. พระศาสดาตรัสคาถาที่ ๑
ดวยอํานาจแหงภิกษุผูสมบูรณดวยศีล ผูมีสุตะมาก (แต ) มีปกติอยู
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ดวยความประมาท ไมประพฤติแลวในการทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย
ดวยอํานาจแหงไตรลักษณ มีอนิจจลักษณะเปนตน, หาตรัสดวยอํานาจ
แหงภิกษุผูทุศีลไม ดวยประการฉะนี้.
สวนคาถาที่ ๒ พระองคตรัสดวยอํานาจแหงการกบุคคลผูแมมีสุตะ
นอย (แต) ทํากรรมในการทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคายอยู.
ในบทเหลานั้น บทวา อปฺปมฺป เจ ความวา นอย คือแม
เพียง ๑ วรรค หรือ ๒ วรรค.
บาทพระคาถาวา ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี เปนตน ความวา
นรชนรูอรรถรูธรรมแลว ประพฤติธรรมอันสมควรแกโลกุตรธรรม ๙
คือประเภทแหงธรรม มีปาริสุทธิศีล ๔ ธุดงคคุณ และอสุภกรรมฐาน
เปนตน ทีน่ ับวาขอปฏิบัติอันเปนสวนเบื้องตน ยอมเปนผูชอื่ วามีปกติ
ประพฤติธรรมสมควร คือหวังการแทงตลอดอยูวา " เราจักแทงตลอด
ในวันนี้ เราจักแทงตลอดในวันนี้ ทีเดียว" ชื่อวายอมประพฤติ. นรชน
นั้น ละราคะ โทสะ และโมหะดวยขอปฏิบัติชอบนี้แลว กําหนดรูธรรม
ที่ควรกําหนดรู โดยชอบ คือโดยเหตุ โดยนัย มีจิตหลุดพนดีแลว
ดวยอํานาจแหงตทังควิมุตติ วิกขัมภนวิมุตติ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปสสัทธิวิมุตติและนิสสรณวิมุตติ. หมดความถือมั่นอยูในโลกนีห้ รือในโลกอื่น
คือไมเขาไปยึดถือขันธอายตนะและธาตุทั้งหลาย อันนับเนื่องในโลกนี้
และโลกอื่น หรืออันเปนภายในและภายนอก ดวยอุปาทาน ๔ ชื่อวา
เปนมหาขีณาสพ ยอมเปนผูมีสวนแหงคุณเครื่องเปนสมณะคือผล อันมา
๑

๑. กามุปาทาน การถือมั่นกาม ๑ ทิฏุปาทาน การถือมั่นทิฏฐิ ๑ สีลัพพตุปาทาน การถือมั่น
ศีลพรต ๑ อัตตวาทุปาทาน การถือมั่นวาทะวาตน ๑.
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แลวดวยอํานาจแหงคุณเครื่องเปนสมณะ กลาวคือมรรค และคุณเครื่อง
เปนสมณะคือกองแหงอเสขธรรม ๕.
พระศาสดาทรงรวบยอดแหงเทศนาดวยพระอรหัต เหมือนนายชาง
ถือเอายอดแหงเรือน ดวยยอดแกวฉะนั้น ดังนี้แล.
ในกาลจบคาถา คนเปนอันมาก ไดเปนอริยบุคคลมีพระโสดาบัน
เปนตน. เทศนามีประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุ ๒ สหาย จบ.
ยมกวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๑ จบ.
๑

๑. สีลขันธ คุณคือศีล ๑ สมาธิขันธ คุณคือสมาธิ ๑ ปญญาขันธ คุณคือปญญา ๑ วิมุตติขันธ
คุณคือวิมุตติ ๑ วิมุตติญาณทัสสนขันธ คุณคือวิมุตติญาณทัสสนะ ๑.
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คาถาธรรมบท
อัปปมาทวรรค ที่ ๒
*

วาดวยความไมประมาทและความประมาท

[๑๒]

๑. ความไมประมาทเปนเครื่องถึงอมตะ ความ
ประมาทเปนทางแหงมัจจุ ผูไ มประมาทแลวชื่อวา
ยอมไมตาย ผูประมาทแลว ผูนั้นยอมเปนเหมือน
คนตายแลว บัณฑิตรูความนั่นโดยแปลกกันแลว
(ตั้งอยู) ในความไมประมาท บันเทิงอยูในความไม
ประมาท ยินดีในธรรมเปนที่โคจรของพระอริยะ
ทั้งหลาย บัณฑิตผูไมประมาทเหลานั้น มีความเพง
มีความเพียรเปนไปติดตอ บากบั่นมั่นเปนนิตย เปน
นักปราชญ ยอมถูกตองพระนิพพาน อันเปนแดน
เกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม.
๒. ยศยอมเจริญโดยยิ่งแกคนผูมีความขยัน
มีสติ มีการงานสะอาด มีปกติใครครวญแลวจึงทํา
สํารวมแลว เลี้ยงชีพโดยธรรม และไมประมาท.
๓. ผูมีปญญา พึงทําเกาะ (ที่พึ่ง) ที่หวงน้ํา
ทวมทับไมได ดวยความหมั่น ดวยความไมประมาท
ดวยความระวัง และดวยความฝก.

*วรรคนี้มี อรรถกถา ๙ เรื่อง มีคาถาประจําเรื่องตามลําดับเลขหลังเลขขอในวงเล็บ
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๔. พวกชนพาลผูมีปญญาทราม ยอมประกอบ
เนื่อง ๆ ซึ่งความประมาท สวนผูมีปญญายอมรักษา
ความไมประมาทไดเหมือนทรัพยอันประเสริฐ ทาน
ทั้งหลาย อยาตามประกอบความประมาท อยาตาม
ประกอบความเชยชิดดวยความยินดีในกาม เพราะ
วาผูไมประมาทแลว เพงพินิจอยู ยอมบรรลุสุขอัน
ไพบูลย.
๕. เมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทดวย
ความไมประมาท เมื่อนั้นบัณฑิตนั้น ขึ้นสูปญญา
เพียงดังปราสาท ไมเศราโศก ยอมพิจารณาเห็น
หมูสัตวผูมีความเศราโศก ปราชญยอมพิจารณาเห็น
คนพาลทั้งหลายได เหมือนคนผูย ืนอยูบนยอดเขา
มองเห็นชนผูยืนอยูบนพื้นดินไดฉะนั้น.
๖. ผูมีปญญาดี เมื่อชนทั้งหลายประมาทแลว
ไมประมาท เมื่อชนทั้งหลายหลับแลว ตื่นอยูโดย
มาก ยอมละบุคคลผูมีปญญาทรามไปเสีย ดุจมา
ตัวมีฝเทาเร็ว ละทิ้งมาตัวหากําลังมิไดไปฉะนั้น.
๗. ทาวมฆวะถึงความเปนผูประเสริฐกวา
เทพยดาทั้งหลาย เพราะความไมประมาท บัณฑิต
ทั้งหลายยอมสรรเสริญความไมประมาท ความประมาทอันทานติเตียนทุกเมื่อ.
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๘. ภิกษุยินดีแลวในความไมประมาท หรือมี
ปกติเห็นภัยในความประมาท ยอมเผาสังโยชน
ทั้งละเอียดและหยาบไป ดุจไฟเผาเชื้อมากและนอย
ไปฉะนัน้ .
๙. ภิกษุยินดีแลวในความไมประมาท มีปกติ
เห็นภัยในความประมาท ไมควรเพื่ออันเสื่อม (จาก
มรรคและผล) ตั้งอยูแลวในที่ใกลแหงพระนิพพาน
ทีเดียว.
จบอัปปมาทวรรคที่ ๒
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๒. อัปปมาทวรรควรรณนา
๑. เรื่องพระนางสามาวดี [๑๕]
ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่ออาศัยกรุงโกสัมพี ประทับอยูที่โฆสิตาราม ทรง
ปรารภความวอดวายคือมรณะ ของหญิง ๕๐๐ มีพระนางสามาวดีเปน
ประธาน และของญาติ ๕๐๐ ของพระนางมาคันทิยานั้น ซึ่งมีนางมาคันทิยาเปนประธาน จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อปฺปทาโท อมต
ปท" เปนตน ในเรื่องนั้น มีอนุปุพพีกถา ดังตอไปนี้ :-

กษัตริย ๒ สหาย
ในกาลลวงมาแลว พระราชา ๒ องค เหลานี้ คือ " ในแควน
อัลลกัปปะ พระราชาทรงพระนามวา อัลลกัปปะ, ในแควนเวฏฐทีปกะ
พระราชาทรงพระนามวา เวฏฐทีปกะ" เปนพระสหายกัน ตั้งแตเวลา
ยังทรงพระเยาว ทรงศึกษาศิลปะในสํานักอาจารยเดียวกัน โดยลวง
ไปแหงพระราชบิดาของตน ๆ ไดใหยกเศวตฉัตรขึ้นแลว ทรงเปนพระราชาในแควน มีประมาณแควนละ ๑๐ โยชน. พระราชา ๒ พระองค
นั้น เสด็จมาประชุมกันตลอดกาลตามกาล (ตามกาลอันสมควร) ทรง
ยืน, นั่ง, บรรทม รวมกัน ทอดพระเนตรเห็นมหาชน ผูเกิดอยูและ
ตายอยู จึงทรงปรึกษากันวา " ชื่อวา ผูตามคนผูไปสูปรโลก ไมม,ี
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โดยที่สุดถึงสรีระของตน ก็ตามไปไมได, ตองละสิ่งทั้งปวงไป, ประโยชน
อะไรดวยการอยูครองเรือนของเรา, เราจักบวช" ดังนี้แลว ทรงมอบ
รัชสมบัติ ใหแกพระโอรสและพระมเหสี ออกผนวชเปนพระฤษี อยู
ในหิมวันตประเทศ ไดทรงปรึกษากันวา " พวกเราไมอาจเพื่อเปนอยู
จึงละราชสมบัติออกบวชก็หาไม, เราเหลานั้น เมื่ออยูในที่แหงเดียวกัน
ก็จักเหมือนกับผูไมบวชนั้นเอง, เพราะฉะนั้น เราจักแยกกันอยู: ทาน
จงอยู ที่ภูเขาลูกนั้น, เราจักอยูที่ภูเขาลูกนี้; แตจักรวมกัน ในวันอุโบสถ
ทุกกึ่งเดือน." ครั้งนั้นพระดาบสทั้งสองนั้น เกิดมีความดําริขึ้นอยางนี้วา
" แมเมื่อเปนเชนนี้ ความคลุกคลีดวยคณะเทียว จักมีแกเราทั้งหลาย,
ทานพึงจุดไฟใหโพลงขึ้นที่ภูเขาของทาน, เราก็จักจุดไฟใหโพลงขึ้นที่
ภูเขาของเรา; ดวยเครื่องสัญญานั้น เราทั้งหลาย ก็จักรูความที่เรายังมี
ชีวิตอยู." พระดาบสทั้งสองนั้นกระทําอยางนั้นแลว.

เรียนมนตและพิณ
ตอมาในกาลอื่น เวฏฐทีปกดาบส ทํากาละ บังเกิดเปนเทพเจา
ผูมีศักดิ์ใหญ. แตนั้น ครั้นถึงกึ่งเดือน อัลลกัปปดาบส พอแลไมเห็น
ไฟ ก็ทราบไดวา " สหายของเรา ทํากาละเสียแลว." แมเวฏฐทีปกดาบส ตรวจดูทิพพสิริของตนในขณะที่เกิด ใครครวญถึงกรรม เห็น
กิริยาที่ตนกระทํา จําเดิมแตออกบวชแลว คิดวา " บัดนี้ เราจักไป
เยี่ยมสหายของเรา" ในขณะนั้น จึงละอัตภาพนั้นเสีย เปนเหมือน
คนหลงทาง ไปยังสํานักของอัลลกัปปดาบสนั้น ไหวแลว ไดยืนอยู ณ
ที่สมควรแหงหนึ่ง.
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ลําดับนั้น อัลลกัปปดาบสนั้น จึงกลาวถามบุรุษนั้นวา
"ทานมาจากไหน ?"
บุรุษ. ทานผูเจริญ ผมเปนคนหลงทาง เดินมาจากที่ไกลเหลือเกิน,
ก็พระผูเปนเจา อยูรูปเดียวเทานั้น ในที่นี้ หรือ ? มีใครอื่นบางไหม ?
อัลละ. มีสหายของเราอยูผูหนึ่ง.
บุรุษ. ผูนั้น ไปอยูที่ไหนหรือ ?
อัลละ. เขาอยูที่ภูเขาลูกนั้น. แตวันอุโบสถ เขาไมจุดไฟใหโพลง,
เขาจักตายเสียแลวเปนแน.
บุรุษ. เปนอยางนั้นหรือ ขอรับ ?
อัลละ. ผูมีอายุ เปนอยางนั้น.
บุรุษ. กระผมคือผูนั้น ขอรับ.
อัลละ. ทานเกิดที่ไหน ?
บุรุษ กระผมเกิดเปนเทพเจา ผูมีศักดิ์ใหญ ในเทวโลกขอรับ,
มาอีก ก็ดวยประสงควา ' จักเยี่ยมพระผูเปนเจา' เมื่อพระผูเปนเจาอยู
ในที่นี้ อุปทวะอะไร มีบางหรือ ?
อัลละ. เออ อาวุโส, เราลําบาก เพราะอาศัยชาง.
บุรุษ. ทานผูเจริญ ก็ชางทําอะไรใหทานเลา ?
อัลละ. มันถายคูถลงในที่กวาด, เอาเทาประหารคุยฝุนขึ้น;
ขาพเจานั้น คอยขนคูถชางทิ้ง คอยเกลี่ยฝุนใหเสมอ ก็ยอมลําบาก.
บุรุษ. พระผูเปนเจาปรารถนาจะไมใหชางเหลานั้นมาไหมเลา ?
อัลละ. เออ อาวุโส.
บุรุษ ถากระนั้น กระผมจักทําไมใหชางเหลานั้นมา ไดถวายพิณ
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สําหรับใหชางใคร และสอนมนตสําหรับใหชางใคร แกพระดาบสแลว:
ก็เมื่อจะให ไดชี้แจงสายพิณ ๓ สาย ใหเรียนมนต ๓ บท แลวบอกวา
" เมื่อดีดสายพิณสายนี้ รายมนตบทนี้แลว, ชางไมอาจแมเพื่อจะหันกลับ
แลดู ยอมหนีไป; เมื่อดีดสายพิณสายนี้ รายมนตบทนี้แลว ชางจะกับ
เหลียวดูเบื้องหลังพลางหนีไป: เมื่อดีดสายพิณสายนี้ รายมนตบทนี้แลว
ชางนายฝูง ยอมนอมหลังเขามาหา," แลวกลาววา "สิ่งใด อันทาน
ชอบใจ, ทานพึงทําสิ่งนั้นเถิด." ไหวพระดาบสแลว ก็หลีกไป.
พระดาบส รายมนตบทสําหรับไลชาง ดีดสายพิณสําหรับไลชาง
ยังชางใหหนีไปอยูแลว.

พระเจาอุเทนกับหัสดีลิงค
ในสมัยนั้น ในกรุงโกสัมพี ไดมีพระะราชาทรงพระนามวาพระเจา
ปรันตปะ วันหนึ่ง พระเจาปรันตปะทรงนั่งผิงแดดออนอยูที่กลางแจง
กับพระราชเทวี ผูทรงครรภ. พระราชเทวี ทรงหมผากัมพลแดงอันมี
ราคาแสนหนึ่ง ซึ่งเปนพระภูษาทรงของพระราชา ทรงนั่งปราศรัยกับ
พระราชา ถอดพระธํามรงค อันมีราคาแสนหนึ่งจากพระองคุลีของ
พระราชา มาสวมใสที่นิ้วของพระองค.
ในสมัยนั้น นกหัสดีลิงค บินมาโดยอากาศ เห็นพระราชเทวี
จึงชะลอปกบินโผลง โดยหมายวา " ชิ้นเนื้อ." พระราชาทรงตกพระทัย
ดวยเสียงโผลงของนกนั้น จึงเสด็จลุกเขาภายในพระราชิเวศน. พระราชเทวีไมอาจไปโดยเร็วได เพราะทรงครรภแก และเพราะเปนผูมีชาติแหง
๑

๑. อากาสตเล ที่พื้นแหงอากาศ.
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คนขลาด. ครั้งนั้น นกนัน้ จึงโผลง ยังพระนางนั้นใหนั่งอยูที่กรงเล็บ
บินไปสูอากาศแลว. เขาวา พวกนกเหลานั้น ทรงกําลังเทาชาง ๕ เชือก
เพราะฉะนั้น จึงนําเหยื่อไปทางอากาศ จับ ณ ทีอ่ ันพอใจแลว ยอมเคี้ยว
มังสะกิน. แมพระนางนั้น อันนกนั้นนําไปอยู ทรงหวาดตอมรณภัย
จึงทรงดําริวา " ถาวาเราจักรอง, ธรรมดาเสียงคน เปนที่หวาดเสียวของ
สัตวจําพวกดิรัจฉาน มันฟงเสียงนั้นแลว ก็จกั ทิ้งเราเสีย, เมื่อเปน
เชนนั้น เราจักถึงความสิ้นชีพ พรอมกับเด็กในครรภ; แตมันจับในที่
ใดแลวเริ่มจะกินเรา, ในที่นั้น เราจักรองขึ้น แลวไลใหมนั หนีไป.
พระนางยับยั้งไวได ก็เพราะความที่พระองคเปนบัณฑิต. ก็ในกาลนั้น
ที่หิมวันตประเทศ มีตนไทรใหญตนหนึ่ง เจริญขึ้นเล็กนอยแลวก็ตั้งอยู
โดยอาการดังมณฑป. นกนั้น นําเหยื่อมีเนื้อเปนตนไปแลว ยอมเคี้ยว
กินที่ตนไทรนั้น; เพราะฉะนั้น นกหัสดีลิงคตัวนั้น นําพระราชเทวีแมนั้น
ไปที่ตนไทรนั้นแล วางไวในระหวางคาคบไม แลดูทางอันตนบินมาแลว.
นัยวาการแลดูทางบินมาแลว เปนธรรมดาของนกเหลานั้น. ในขณะนั้น
พระราชเทวี ทรงดําริวา " บัดนี้ ควรไลนกนี้ใหหนีไป" จึงทรงยก
พระหัตถทั้ง ๒ ขึ้น ทั้งปรบมือ ทั้งรอง ใหนกนัน้ หนีไปแลว. ครั้งนั้น
ในเวลาพระอาทิตยอัสดงคต ลมกัมมัชวาตปนปวนแลว ในพระครรภ
ของพระราชเทวีนั้น. มหาเมฆคํารามรอง ตั้งขึ้นในทุกทิศ ชื่อวาความ
หลับ มิไดมีแลวตลอดคืนยังรุง แกพระราชเทวี ผูดํารงอยูในความสุข
ไมไดแมสักคําพูดวา " อยากลัวเลย พระแมเจา" อันความทุกข
ครอบงําแลว แตเมื่อราตรีสวาง ความปลอดโปรงจากวลาหกก็ดี, ความขึ้น
แหงอรุณก็ดี, ความตลอดแหงสัตวผูอยูในครรภของพระนางก็ดี ไดมีแลว
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ในขณะเดียวกันนั้นแล. พระนางไดตั้งชื่อพระโอรสวา " อุเทน" เพราะ
ถือเอาฤดูเมฆและฤดูอรุณขึ้นประสูติแลว.

อัลลกัปปดาบสเสียพิธี
ที่อยู แมของอัลลกัปปดาบส ก็อยูในที่ไมไกลจากที่นั้น. โดยปกติ
ในวันมีฝน พระดาบสนั้น ยอมไมไปสูปา เพื่อประโยชนแกผลาผล
เพราะกลัวหนาว, ไปยังโคนไมนั้น เก็บกระดูกเนื้อที่นกกินแลว ทุบตม
ใหมีรสแลว ก็ดื่มกิน; เพราะฉะนั้น แมในวันนัน้ พระดาบสก็คิดวา
" จักเก็บกระดูก" จึงไปที่ตนไมนั้น แสวงหากระดูกที่โคนไมอยู ไดยิน
เสียงเด็กขางบน จึงแลดู เห็นพระราชเทวี จึงถามวา " ทานเปนใคร ?"
พระราชเทวี. ขาพเจาเปนหญิงมนุษย.
ดาบส. ทานมาไดอยางไร ? เมื่อพระนางกลาววา ' นกหัสดีลิงค
นําขาพเจามา' จึงกลาววา ' ทานจงลงมา.'
พระเทวี. ขาพเจากลัวแตความเจือดวยชาติ พระผูเปนเจา.
ดาบส. ทานเปนใคร ?
พระราชเทวี. ขาพเจาเปนกษัตริย.
ดาบส. แมขาพเจาก็เปนกษัตริยเหมือนกัน.
พระราชเทวี. ถากระนั้น ทานจงแถลงมายากษัตริย.
พระดาบสนั้น แถลงแลว.
พระราชเทวี. ถากระนั้น ทานจงขึ้นมา พาบุตรนอยของขาพเจาลง.
พระดาบสนั้น ทําทางขึ้นโดยขางหนึ่ง ขึ้นไปแลว รับเด็ก, เมื่อ
พระราชเทวีกลาวหามวา "อยาเอามือถูกตองขาพเจา," ก็ไมถกู พระนาง
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เลย อุมเด็กลงมา. แมพระราชเทวีก็ลงแลว. ครั้งนั้น พระดาบส
นํานางไปสูอาศรมนท ไมกระทําศีลเภทเลย บํารุงแลว ดวยความ
อนุเคราะห, นําน้ําผึ้งที่ไมมีตัวมา นําขาวสาลีอันเกิดเองมา ไดตมเปน
ยาคูใหแลว. เมื่อพระดาบสนั้น กําลังบํารุงอยางนั้น, ในกาลอื่น พระนางจึงคิดวา " เราไมรูจักทางมาทางไปเลย, แมเหตุสักวาความคุนเคย
ของเรากับพระดาบสแมนี้ ก็ไมม;ี ก็ถาวาพระดาบสนี้จักทอดทิ้งเราไป
ไหนเสีย, เราแมทั้งสองคน ก็จักถึงความตายในที่นี้นั่นเอง, ควรเราทํา
อุบายอยางใดอยางหนึ่ง ทําลายศีลของพระดาบสรูปนี้เสีย ทําโดยอาการ
ที่ดาบสรูปนี้จะไมปลอยปละเราไปได. ทีนั้น พระราชเทวี จึงประเลา
ประโลมพระดาบสดวยการแสดงผานุงผาหมหลุดลุย ใหถึงความพินาศ
แหงศีลแลว. ตั้งแตวันนั้นชนทั้งสองก็อยูสมัครสังวาสกันแลว.

กุมารอุเทนยักทัพชาง
ตอมาในกาลวันหนึ่ง พระดาบส ตรวจดูความประกอบแหงดาว
นักษัตร เห็นความ เห็นหมองแหงดาววันกษัตรของพระเจาปรันตปะ จึง
ตรัสวา " นางผูเจริญ พระเจาปรันตปะในกรุงโกสัมพีสวรรคตแลว."
พระราชเทวี. เหตุไร พระผูเปนเจา จึงตรัสอยางนี้ ? ทานมี
ความอาฆาตกับพระเจาปรันตปะนั้นหรือ ?
ดาบส. ไมมี นางผูเจริญ เราเห็นความเศราหมองของดาวนักษัตร
ของพระเจาปรันตปะ จึงพูดอยางนี้.
พระราชเทวีทรงกันแสงแลว.
๑

๑. นกฺขตฺตปฬน ความบีบคั้นแหงนักษัตร.
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ครั้งนัน้ พระดาบส จึงตรัสถามพระราชเทวีนั่นวา "เพราะเหตุไร
หลอนจึงรองไห ?" เมื่อพระราชเทวีตรัสบอกความที่พระเจาปรันตปะนั้น
เปนพระสวามีของพระองคแลว, จึงตรัสวา อยารองไหไป นางผูเจริญ
ธรรมดาสัตวผูเกิดแลว ยอมตายแนแท."
พระราชเทวี. หมอมฉันทราบ พระผูเปนเจา.
ดาบส. เมื่อฉะนี้ ไฉน หลอนจึงรองไห ?
พระราชเทวี. บุตรของหมอมฉัน เปนผูควรแกราชสมบัติอันเปน
ของตระกูล, ถาวา เขาอยูที่เมืองนั้น เขาจักใหยกเศวตฉัตรขึ้น, บัดนี้
เขาเกิดเปนผูเสื่อมใหญเสียแลว ดวยความโศกถึงอยางนี้หมอมฉันจึงรองไห
พระผูเปนเจา.
ดาบส. ชางเถอะ นางผูเจริญ อยาคิดไปเลย ถาวา หลอน
ปรารถนาราชสมบัติใหบุตร, ฉันจักทําอาการใหเขาไดราชสมบัติ (สมดัง
ความปรารถนา).
ครั้งนัน้ พระดาบส ไดใหพิณและมนตอันยังชางใหใคร แกบุตร
ของพระนางแลว. ในกาลนั้น ชางหลายแสน มาพักอยูที่โคนตนไทรยอย.
ลําดับนั้น พระดาบส จึงตรัสกะกุมารนั้นวา "เมื่อชางทั้งหลาย ยังไม
มาถึงนั้นแล, เจาจงขึ้นตนไม, เมื่อชางทั้งหลายมาถึงแลว, จงรายมนต
บทนี้ ดีดสายพิณสายนี้; ชางทั้งหมด ไมอาจแมจะหันกลับแลดู จักหนี
ไป, ทีนั้น เจาพึงลงมา," กุมารนั้น ทรงทําตามนั้นแลว กลับมาทูล
บอกความเปนแลว. ครัน้ ถึงวันที่ ๒ พระดาบส จึงตรัสกับกุมาร
นั้นวา "ในวันนี้ เจาจงรายมนตบทนี้ ดีดสายพิณสายนี้; ชางกลับ
เหลียงดูเบื้องหลังพลางหนีไป แมในกาลนั้น พระกุมารก็ทรงทําตาม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 228

นั้นแลว กลับมาทูลบอกความเปนไปนั้น. ครั้งนั้น พระดาบสตรัสเรียก
พระมารดาของกุมารนั้นมาแลว ตรัสวา "นางผูเจริญ หลอนจงใหขาว
สาสนแกบุตรของหลอน, เขาไปจากที่นี่เทียว จักเปนพระเจาแผนดิน."
พระราชเทวี ตรัสเรียกพระโอรสมาแลว ตรัสวา " เจาเปนลูกของพระเจา
ปรันตปะในกรุงโกสัมพี. นกหัสดีลิงค นําเรามาทั้งที่มีครรภ" ดังนี้แลว
ตรัสบอกชื่อของเสนาบดีเปนตน แลว ตรัสวา "เมื่อเขาพากันไมเชื่อ
เจาพึงเอาผากัมพลอันเปนพระภูษาหม และพระธํามรงคอันเปนเครื่อง
ประดับของพระบิดานี้ แสดง" ดังนี้ จึงสงไปแลว.
พระกุมารจึงทูลถามพระดาบสวา "บัดนี้ หมอมฉันจะทําอยางไร ?"
ดาบสกลาววา "เจาจงนั่งกิ่งขางลางแหงตนไม รายมนตบทนี้
ดีดสายพิณสายนี้ ชางนายฝูงนอมหลังเขามาหาเจา เจานั่งบนหลังของ
มันเทียว จงไปยึดเอาราชสมบัติ."
พระกุมารนั้น ถวายบังคมพระราชบิดาพระราชมารดาแลว ทรง
ทําตามนั้นแลว นั่งบนหลังของชางตัวที่มาแลว กระซิบบอกชางวา
" ขาพเจาเปนบุตรของพระเจาปรันตปะในกรุงโกสัมพี, ขอทานจงยึดเอา
ราชสมบัติอันเปนของบิดาใหแกขาพเจาเถิด นาย." ชาง นายฝูง ฟงคํา
นั้นแลว จึงรองเปนเสียงชางวา "ชางจงมาประชุมกันหลาย ๆ พัน."
ชางหลายพัน มาประชุมกันแลว. รองอีกวา "ชางแก ๆ จงถอยไป."
ชางแกพากันถอยไปแลว. รองอีกวา " ชางตัวเล็ก ๆ จงกลับไป."
แมชางเหลานั้น ก็พากันกลับแลว. พระกุมารนั้น อันชางนักรบตั้งปลาย
พันพากันแวดลอมแลว ถึงบานปลายแดนแลว ประกาศวา " เราเปน
ลูกพระเจาแผนดิน, ผูที่ปรารถนาสมบัติ จงมากับเรา." ตั้งแตนั้นไป
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ก็ทรงทําการรวบรวมผูคน ไปลอมพระนครไวแลว สงคําขาด (สาสน)
ไปวา " จะใหเรารบหรือจะใหราชสมบัติ ?" ชาวเมืองทั้งหลายกลาววา
" เราจักไมใหทั้งสองอยาง, แทจริง พระราชเทวีของพวกเรามีพระครรภ
แก ถูกนกหัสดีลิงคพาไปแลว, เราทั้งหลาย ไมทราบวา พระนางยังมี
พระชนมอยู หรือวาหาพระชนมไมแลว ตลอดกาลที่เราไมทราบเรื่อง
ราวของพระนาง เราจักไมใหทั้งการรบและราชสมบัติ." ไดยนิ วาความ
เปนพระเจาแผนดินโดยสืบเชื้อสาย ไดมีแลวในกาลนั้น. ลําดับนั้น
พระกุมาร จึงตรัสวา "ฉันเปนบุตรของพระนาง" แลวอางชื่อเสนาบดีเปนตน เมื่อพวกเหลานั้นไมเชื่อถือแมอยางนั้น จึงแสดงผากัมพล
แดงและพระธํามรงค. พวกชาวเมือง จําผากัมพลแดงและพระธํามรงค
นั้นได หมดความกินแหนงใจ จึงเปดประตู อภิเษกกุมารนั้นไวในราชสมบัติแลว.
นี้เปนเรื่องเกิดแหงพระเจาอุเทนกอน.

สองผัวเมียเดินทางไปหาอาชีพ
ก็เมื่อทุพภิกขภัย เกิดแลวในแควนอัลลกัปปะ ชายผูหนึ่ง ชื่อวา
โกตุหลิก ไมอาจจะเปนอยูได จึงพาภรรยาผูมีบุตรออน นามวากาลี
จัดแจงเสบียงออกไปแลว ดวยมุงหมายวา " จะไปหากินที่เมืองโกสัมพี."
อาจารยบางทานกลาววา " เขาออกไปแลว ในเมื่อมหาชนกําลังตายกัน
ดวยโรคอหิวาต" บาง. สองสามีภรรยานั้น เดินไปอยู เมื่อเสบียงทาง
หมดสิ้นแลว ถูกความหิวครอบงําแลว ไมสามารถจะนําเด็กไปได.
ครั้งนั้น สามีจึงกลาวกะภรรยาวา " หลอนเรามีชีวิตอยู ก็จกั ไดลูกอีก,
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ทิ้งเขาเสียแลวไปเถิด." ธรรมดาวา ดวงใจของมารดาออนโยน เพราะฉะนั้น นางจึงพูดวา "ดิฉันไมอาจทิ้งลูกที่ยังมีชีวิตอยูไดดอก."
สามี. เมื่อเปนเชนนี้ เราจะทําอยางไรกัน ?
ภรรยา. เราเปลี่ยนกันนําเขาไป. มารดายกลูกขึ้นประหนึ่งพวง
ดอกไม ในวาระของตน กกไวที่อก อุมไปแลว ก็เอาใหแกบิดา.
เวทนามีกําลังแมกวาความหิว บังเกิดแกชายผูเปนสามีนั้น ในที่ซึ่งเขา
รับเด็กผูเปนลูกนั้นแลววางลง เขาก็พูดกะภรรยานั้นแลว ๆ เลา ๆ วา
"หลอน เรามีชีวิตอยู จักไดลูก ( อีก) ทิ้งมันเสียเถิด." แมภรรยา
ก็หามเขาไวตั้งหลายครั้ง แลวก็เฉยเสีย. เด็กถูกเปลี่ยนกันตามวาระ
เหนื่อยออนเลยนอนหลับอยูในมือของบิดา. ชายผูเปนสามี รูวาลูกชาย
นั้นหลับ จึงปลอยใหมารดาเดินไปขางหนากอน แลวเอาเด็กนอนไวบน
ใบไมลาด ใตพุมไมแหงหนึ่งแลวก็เดิน (ตามไป), มารดาเหลียวกลับ
แลดู ไมเห็นลูก จึงถามวา "นาย ลูกของเราไปไหน ?"
สามี. ฉันใหเขานอนอยูภายใตพุมไมแหงหนึ่ง.
ภรรยา. นาย อยายังฉันใหฉิบหายเลย, ฉันเวนลูกเสียแลว ไม
อาจเปนอยูได, นายนําลูกฉันมาเถิด ประหารอกคร่ําครวญแลว. ครั้นนั้น
ชายผูสามี จึงกลับไปเอาเด็กนั้นมาแลว. แมลูกก็ตายเสียแลวในระหวาง
ทาง. นายโกตุหลิก ทิ้งบุตรในฐานะมีประมาณเทานี้ จึงถูกเขาทอดทิ้ง
๗ วาระ ในระหวางภพ ดวยผลแหงกรรมนั้น ดวยประการฉะนี้. ชื่อวา
บาปกรรมนี้ อันบุคคลไมควรดูหมิ่นวา "นอย," สองสามีภรรยานั้น
เดินทางไปถึงตระกูลของคนเลี้ยงโคแหงหนึ่งแลว.
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นายโกตุหลิกตายไปเกิดเปนสุนัข
ก็ในวันนั้น มีการทําขวัญแมโคนมของนายโคบาล. ในเรือนของ
นายโคบาล พระปจเจกพุทธเจารูปหนึ่งฉันเปนนิตย. นายโคบาลนั้น
นิมนตพระปจเจกพุทธเจาฉันเสร็จแลว จึงไดทําการมงคล. ขาวปายาสเขา
จัดแจงไวเปนอันมาก. นายโคบาล เห็น ๒ สามีภรรยานั้นมา จึงถามวา
" ทานมาจากไหน ?" ทราบเรื่องนั้นแลว เปนกุลบุตรมีใจออนโยน
จึงกระทําความสงเคราะหใน ๒ สามีภรรยานั้น ให ๆ ขาวปายาสกับเนย
ใสเปนอันมาก.
ภรรยาจึงกลาวกะสามีวา "นาย เมื่อทานมีชีวิตอยู ฉันก็ชื่อวา
มีชีวิตอยู, ทานทองพรองมานาน, จงบริโภคตามความตองการ" ดังนี้
แลว จึงวางขาวปายาสไวเบื้องหนาเขาพรอมกับสัปป ตนเองบริโภคสัปป
เหลวแตนอยหนึ่งเทานั้น. สวนนายโกตุหลิก บริโภคมากไป ไมอาจตัด
ความอยากในอาหารได เพราะตัวหิวมาตั้ง ๗-๘ วัน นายโคบาล ครั้น
ให ๆ ขาวปายาสแก ๒ ผัวเมียแลว ตนเองจึงเริ่มจะบริโภค. นายโกตุหลิกนั่งแลดูเขาแลว เห็นกอนขาวปายาสที่นายโคบาลปนใหแกนางสุนัข
ซึ่งนอนอยูแลวใตตั่ง จึงคิดวา " นางสุนัขตัวนี้ มีบุญ จึงไดโภชนะ
เห็นปานนี้เนืองนิตย." ตกกลางคืนนายโกตุหลิกนั้น ไมสามารถจะยัง
ขาวปายาสนั้นใหยอยได จึงทํากาละ ไปเกิดในทองแหงนางสุนัขนั้น.
ครั้งนั้น ภรรยาของเขาทําสรีรกิจ ( เผา) แลว ก็ทําการรับจางอยูใน
เรือนนั่นเอง ไดขาวสารทะนานหนึ่ง หุงแลว เอาใสบาตรพระปจเจกพุทธเจาแลวกลาววา " ทานเจาขา ขอกุศลนี้ จงถึงแกทาสของทาน
เถิด" ดังนี้ แลวจึงคิดวา "ควรเราจะอยูในที่นี้แล, พระผูเปนเจายอม
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มาในที่นี้เนืองนิตย, ไทยธรรมจักมีหรือไมก็ชางเถิด, เราไหวอยูทําความ
ขวนขวายอยู ยังใจใหเลื่อมใสอยูทุกวัน จักประสพบุญมาก." (คิดดัง
นี้แลว) นางจึงทําการรับจางอยูในบานนั้นนั่นเอง.

สุนัขตายเพราะอาลัยในพระปจเจกพุทธเจา
ในเดือนที่ ๖ หรือที่ ๗ นางสุนัขแมนั้นแล ก็คลอดลูกออกมา
ตัวหนึ่ง. นายโคบาลจึงให ๆ น้ํานมของแมโคนมตัวหนึ่งแกลูกสุนัขนั้น.
ไมนานเทาไรนัก ลูกสุนขั นั้นก็เติบใหญ. ครั้งนัน้ พระปจเจกพุทธเจา
เมื่อฉัน ยอมใหกอนขาวแกลูกสุนัขนั้นกอนหนึ่งเปนนิตย. เพราะอาศัย
กอนขาว สุนัขนั้นจึงไดมีความรักใครในพระปจเจกพุทธเจา. นายโคบาล
ยอมไปสูที่บํารุงของพระปจเจกพุทธเจา (วันหนึ่ง ) ๒ ครั้งเนืองนิตย.
นายโคบาลนั้นแมเดินไป ก็เอาไมตีที่พุมไมแลพื้นดินในที่ซึ่งมีเนื้อราย
ระหวางทาง สงเสียงวา "สุ สุ" ๓ ครั้ง ยังเนื้อรายใหหนีไปแลว.
แมสุนัขก็ไปดวยกับนายโคบาลนั้น. ในวันหนึ่ง นายโคบาลนั้นกลาว
กะพระปจเจกพุทธเจาวา " ทานผูเจริญ กาลใด ผมไมมีโอกาสวาง
กาลนั้นผมจักสงสุนัขตัวนี้มา: ขอพระผูเปนเจาพึงมาดวยเครื่องหมายแหง
สุนัขนี้ที่กระผมสงมาแลว." ตั้งแตนั้นมา ในวันทีไ่ มมีโอกาส นายโคบาลนั้น ก็สง สุนัขไปวา "พอ จงไป จงนําพระผูเปนเจามา" ดวยคํา
เดียวเทานั้น สุนัขนั้นก็วิ่งไป ถึงที่ซึ่งนายตีพุมไมและพื้นดินก็เหาขึ้น
๓ ครั้ง รูวาเนื้อรายหนีไปแลวดวยเสียงนั้น ไปถึงที่อยูของพระปจเจกพุทธเจา ผูกระทําสรีรปฏิบัติแตเชาตรู เขาไปยังบรรณศาลา นั่งอยูแลว
ถึงประตูบรรณศาลา จึงเหาขึ้น ๓ ครั้ง ใหทานรูวาตนมาแลว ก็นอน
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หมอบอยูที่สวนขางหนึ่ง. เมื่อพระปจเจกพุทธเจากําหนดเวลาออกไปแลว
สุนัขนั้นก็เดินเหาไปขางหนา ๆ เทียว พระปจเจกพุทธเจาเมื่อจะทดลอง
สุนัข จึง (ทําเปน) เดินไปทางอื่นในระหวาง ๆ ทีนั้น สุนขั จึงไป
ยืนเหาขวางหนาของพระปจเจกพุทธเจานั้นไว แลวนําทานลงทางนอกนี้.
ตอมาในกาลวันหนึ่ง พระปจเจกพุทธเจาเมื่อจะทดลองสุนัขนั้น จึงเดิน
ไปสูทางอื่นแลว แมสุนขั นั้นจะยืนขวางหามอยูขางหนาก็ไมกลับ เอาเทา
กระตุนสุนัขแลวเดินไป: สุนัขรูวาพระปจเจกพุทธเจาไมกลับ จึงกลับไป
คาบชายผานุงฉุดมา น้ําทานลงสูทางนอกนี้. สุนัขนั้นไดยังความรักอันมี
กําลัง ใหเกิดขึ้นแลวในพระปจเจกพุทธเจานั้น ดวยประการอยางนี้.
ตอมาในกาลอื่น จีวรของพระปจเจกพุทธเจาเกาแลว. ครั้งนั้น
นายโคบาล จึงไดถวายผาสําหรับทําจีวรแกทาน. พระปจเจกพุทธเจา
จึงกลาวกับนายโคบาลนั้นวา " ผูมอี ายุ ชื่อวาการทําจีวร อันบุคคล
ผูเดียวทําไดยาก, อาตมา ไปสูสถานที่สบายแลวจักกระทํา."
นายโคบาล. ทานผูเจริญ นิมนตทําที่นี่เถิด.
พระปจเจกพุทธเจา. ผูมีอายุ อาตมา ไมอาจ.
นายโคบาล. ทานผูเจริญ ถากระนั้น ทานอยาไปอยูภายนอก
ใหนานนัก.
สุนัขไดยินฟงคําของคนทั้งสองนั้นอยูเหมือนกัน.
พระปจเจกพุทธเจากลาวกะนายโคบาลนั้นวา "จงหยุดเถิด
อุบาสก" ใหนายโคบาลกลับแลว เหาะขึ้นสูเวหาส บายหนาตอเขา
คันธมาทน หลีกไปแลว. สุนัขแลดูพระปจเจกพุทธเจา ผูเหาะไปทาง
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อากาศ ยืนเหาอยูแลว เมื่อพระปจเจกพุทธเจานั้นลับคลองจักษุไป หทัย
ก็แตกทําลายลง.

สุนัขไปเกิดเปนโฆสกเทพบุตร
ชื่อวา สัตวดิรัจฉานทั้งหลายนั้น เปนสัตวมีชาติซื่อตรง ไม
คดโกง; สวนมนุษยใจคิดไปอยาง ปากพูดไปอยาง (ไมตรงกัน)
เพราะเหตุนั้นแล นายเปสสะ ผูเปนบุตรของนายควาญชาง จึงกลาววา
"ขาแตพระองคผูเจริญ แทจริง ขันธบัญจกคือมนุษยนี้รกชัฏ ขาแต
พระองคผูเจริญ แทจริง ขันธบัญจกคือสัตวของเลี้ยงนี้ตื้น. สุนัขนั้น
ทํากาละแลว ไปเกิดในดาวดึงสภพ มีนางอัปสร ๑ พันแวดลอม ได
เสวยสมบัติใหญ ก็เพราะเปนสัตวมีความเห็นอันตรง (และ) ไม
คดโกงนั้น ดวยประการฉะนี้.
เมื่อเทพบุตรนั้นกระซิบที่ใกลหูของใคร ๆ เสียงยอมดังไปไกลได
๑๖ โยชน สวนเสียงพูดโดยปกติ ยอมกลบเทพนครทั้งสิ้น ซึ่งมี
ประมาณหมื่นโยชน. เพราะเหตุนั้นแล เทพบุตรนั้น จึงไดมีนามวา
"โฆสกเทพบุตร." ก็นี้เปนผลของอะไร ? เปนผลของการเหาดวยความ
รักในพระปจเจกพุทธเจา. โฆสกเทพบุตรนั้น ดํารงอยูในเทพนครนั้นไม
นานก็เคลื่อนแลว.
๑

เหตุทําใหเทพบุตรเคลื่อน ๔ อยาง
จริงอยู เทพบุตรทั้งหลาย ยอมเคลื่อนจากเทวโลก ดวยเหตุ ๔
อยาง คือ:๑. ม. ม. ๑๓/๔.
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๑. ดวยความสิ้นอายุ
๒. ดวยความสิ้นบุญ
๓. ดวยความสิ้นอาหาร
๔. ดวยความโกรธ
ในเหตุ ๔ อยางเหลานั้น เทพบุตรองคใดทําบุญกรรมไวมาก
เทพบุตรองคนั้นเกิดในเทวโลก ดํารงอยูตราบเทาอายุแลว ก็เกิด
ในเทวโลกชัน้ สูง ๆ ขึ้นไป, อยางนี้ ชื่อวา ยอมเคลื่อนดวยความ
สิ้นอายุ. เทพบุตรองคใดทําบุญไวนอย; บุญนั้นของเทพบุตรนั้น
ยอมสิ้นไปเสียในระหวางเทียว เหมือนธัญชาติ ทีบ่ ุคคลใสไวในฉางหลวง
เพียง ๔-๕ ทะนานฉะนั้น, เทพบุตรนั้นยอมทํากาละเสียในระหวาง
เที่ยว, อยางนี้ ชื่อวา ยอมเคลื่อนดวยความสิ้นบุญ. เทพบุตรบางองค
มักบริโภคกามคุณ ไมบริโภคอาหาร เพราะการหลงลืมสติ มีกายอัน
เหนื่อยออน ทํากาละ, อยางนี้ ชื่อวา ยอมเคลื่อนดวยการสิ้นอาหาร.
เทพบุตรบางองค ไมอดทนสมบัติของผูอื่น โกรธเคืองแลวจึงทํากาละ,
อยางนี้ ชื่อวา ยอมเคลื่อนดวยความโกรธ.

โฆสกเทพบุตรไปเกิดในกรุงโกสัมพี
ก็โฆสกเทพบุตรนี้ มัวบริโภคกามคุณอยู หลงลืมสติ จึงเคลื่อน
ดวยความสิ้นอาหาร. ก็แลเคลื่อนเสร็จแลว ไปถือปฏิสนธิในทองแหง
หญิงงามเมืองในกรุงโกสัมพี. ในวันคลอด นางถามทาสีวา "นี่อะไร ?"
เมื่อนางทาสีตอบวา "ลูกชาย เจาคะ" จึงบอกใหนางทาสีเอาไปทิ้งดวย
คําวา "เจาจงเอาทารกนี้ใสกระดงแลวเอาไปทิ้งที่กองหยากเยื่อ " แทจริง
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หญิงงามเมืองทั้งหลาย ยอมเลี้ยงลูกหญิง ไมเลี้ยงลูกชาย; เพราะเชื้อสาย
ของพวกหลอนจะสืบไปได ก็ดวยลูกหญิง. กาบาง สุนัขบาง ตางพากัน
จับกลุมแวดลอมเด็กไว. ดวยผลแหงการเหา อันเกิดแตความรักในพระปจเจกพุทธเจา สัตวตัวหนึ่งก็ไมอาจเขาใกลได. ในขณะนั้น คนผูหนึ่ง
ออกไปนอกบานเห็นการจับกลุมของกาและสุนัขนั้น คิดวา "นี่มันเหตุ
อะไรกันหนอ ?" จึงเดินไปที่นั้น เห็นทารก หวนไดความรักเหมือน
ดังลูก จึงนําไปสูเรือนดวยดีใจวา " เราไดลูกชายแลว."

นางกาลีนําโฆสกทารกไปใหโคเหยียบ
ในกาลครั้งนั้น เศรษฐีชาวเมืองโกสัมพี ไปสูราชตระกูล พบ
ปุโรหิตเดินมาแตพระราชวัง จึงถามวา "ทานอาจารย วันนี้ทานได
ตรวจตราดูความประกอบของดาวนักษัตร อันเปนเหตุเคราะหดีเคราะหรายแลวหรือ ?"
ปุโรหิต. จะ ทานมหาเศรษฐี. กิจอะไรอื่นของพวกเราไมมี.
เศรษฐี. อะไรจะมีแกชนบทหรือ ? ทานอาจารย.
ปุโรหิต. อยางอื่นไมมี, แตเด็กที่เกิดในวันนี้ จักไดเปนเศรษฐี
ผูประเสริฐในเมืองนี้.
ครั้งนั้น ภรรยาของเศรษฐีมีครรภแก, เพราะฉะนั้น เศรษฐีนั้น
จึงสงคนใชไปสูเรือนโดยเร็วดวยคําวา " จงไป จงทราบภรรยาของเรา
นั้นวา ตลอดแลว หรือยังไมตลอด," พอทราบวา " ยังไมตลอด,"
เฝาพระราชาเสร็จแลว รีบกลับบาน เรียกหญิงคนใชชื่อกาลีมาแลว
๑

๑. ติถิกรณนกฺขตฺตโยโค ความประกอบแหงนักษัตรอันเปนเครื่องกระทําซึ่งดิถี.
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ใหทรัพย ๑ พัน กลาววา เจาจงไป จงตรวจดูในเมืองนี้ ใหทรัพย
๑ พัน พาเอาเด็กที่เกิดในวันนี้มา." นางกาลีนั้นตรวจตราดู ไปถึง
เรือนนั้น เห็นเด็กแลว จึงถามหญิงแมบานวา " เด็กนี้ เกิดเมื่อไร "
เมื่อหญิงนั้นตอบวา " เกิดวันนี้," จึงพูดวา " จงใหเด็กนี้แกฉัน จึง
ประมูลราคา ตั้งแต ๑ กหาปณะเปนตน จนถึงใหทรัพย ๑ พันแลว นําเด็ก
นั้นไปแสดงแกเศรษฐี. เศรษฐีคิดวา " ถาวาลูกของเรา จักเกิดเปน
ลูกหญิง. เราจักใหมันอยูรวมกับลูกสาวของเรานั้น แลวทําใหมันเปน
เจาของตําแหนงเศรษฐี; ถาวาลูกของเราจักเกิดเปนลูกชาย เราก็จักฆา
มันเสีย " ดังนี้แลว จึงใหรับเด็กนั้นไวในเรือน. ตอมา ภรรยาของ
เศรษฐีนั้นตลอดบุตรเปนชาย โดยลวงไป ๒-๓ วัน. เศรษฐีจึงคิดวา
" เมื่อไมมีเจาเด็กนี้ ลูกชายของเรา ก็จักไดตําแหนงเศรษฐี, บัดนี้
ควรที่เราจักฆามันเสียเถิด " ดังนี้แลว จึงเรียกนางกาลีมาแลว กลาววา
" แมจงไป ในเวลาที่พวกโคออกจากคอก เจาจงเอาเด็กนี้ใหนอนขวาง
ไวที่กลางประตูคอก แมโคทั้งหลายจักเหยียบมันใหตาย, แตตองรูวา
โคเหยียบมันหรือไมเหยียบแลวจึงมา." นางกาลีนั้น ไปแลว พอนาย
โคบาลเปดประตูคอกเทานั้น ก็เอาเด็กนั้นใหนอนไว ตามนั้น (เหมือน
ที่เศรษฐีสั่ง). โคอุสภะซึ่งเปนนายฝูง แมออกภายหลังโคทั้งปวงใน
เวลาอื่น (แต) ในวันนั้น ออกไปกอนกวาโคอื่นทั้งหมด ไดยืนครอม
ทารกไวในระหวางเทาทั้งสี่. แมโคตั้งหลายรอย ตางก็พากันเบียดเสียด
ขางทั้งสองของโคอุสภะออกไป. ถึงนายโคบาลก็คิดวา "เจาโคอุสภะ
ตัวนี้ เมื่อกอน ออกทีหลังโคทุกตัว, แตวันนี้ ออกไปกอนโคทั้งหมด
แลวยืนนิ่งอยูที่ประตูคอกเที่ยว, นั่นจะมีเหตุอันใดหนอ ?" จึงเดินไป
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แลเห็นเด็กนอนอยูภายใตทองโคนั้น หวนกลับไดความรักเสมือนบุตร
จึงนําไปสูเรือน ดวยคิดวา " เราไดลูกชายแลว." นางกาลี ไปแลว
ถูกเศรษฐีถาม จึงเลาเรื่องนั้น อันเศรษฐีกลาววา "เจาจงไป จงให
ทรัพยเขา ๑ พันแลว นํามันกลับมาอีก" ดังนี้แลว ใหทรัพย ๑ พัน
แลว ไดนํากลับมาใหอีก.

นางกาลีนําโฆสกะไปใหเกวียนทับ
ครั้งนัน้ เศรษฐีกลาวกับนางกาลีวา " แมกาลี ในเมืองนี้มีพวก
เกวียน ๕๐๐ เลม ลุกขึน้ แตเชามืด ยอมไปคาขาย, เจาจงเอาเด็กนี้ไป
ใหนอนไวที่ทางเกวียน (ทางลอ ) พวกโคจักเหยียบมันหรือลอเกวียน
จักตัด (ตัวมัน) พอรูเรื่องของมันแลว จึงกลับมา." นางกาลีนั้น
นําเด็กนั้นไปแลว ใหนอนอยูที่ทางเกวียน. ในกาลนั้นหัวหนาเกวียน
ไดไปขางหนา. ครั้งนั้น พวกโคของเขา ถึงที่นั้นแลว ตางพากันสลัด
แอกเสีย. แมจะถูกหัวหนายกขึ้นแลวขับไปตั้งหลายครั้ง ก็ไมเดินไป
ขางหนา. เมื่อหัวหนานั้น พยายามอยูกับโคทั้งสองนั้นอยางนี้เทียว
อรุณขึ้นแลว (ก็พอสวาง). เขาจึงคิดวา "โคทัง้ สองพากันทําเหตุนี้
เพราะอะไร ? " จึงตรวจตราดูทาง เห็นทารกแลวก็คิดวา " กรรมของ
เขาหนักหนอ" ความยินดีวา "เราไดลูกชายแลว" จึงนําเด็กนั้นไป
สูเรือน. นางกาลีไปแลว อันเศรษฐีถาม จึงบอกความเปนไปนั้น อัน
เศรษฐีบอกวา "เจาจงไปใหทรัพย (เขา) ๑ พันแลว จงนําเด็กนั้น
กลับมาอีก" ดังนี้แลว ไดกระทําตามนั้นแลว.
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นางกาลีนําโฆสกะไปทิ้งที่ปา ชาผีดิบ
ครั้งนัน้ เศรษฐีกลาวกะนางกาลีนั้นวา "บัดนี้ เจาจงนํามัน
ไปยังปาชาผีดิบ แลวเอานอนไวในระหวางพุมไม, มันจักถูกสัตวมีสุนัข
ปาเปนตนกัด หรือถูกอมนุษยประหารตายในที่นั้น, เจารูวามันตายแลว
หรือไมตายเทียว จึงกลับมา." นางกาลีนั้นนําเด็กนั้นไป ใหนอนอยู
ที่ปาชาผีดิบแลว ไดยืนอยู ณ ที่แหงหนึ่ง. สุนัขบาง กาบาง อมนุษย
บาง ไมอาจเขาใกลเด็กนั้นได. มีคําถามสอดเขามาวา "ก็มารดาบิดา
และบรรดาพี่นองเปนตน ใคร ๆ ชือ่ วาผูรักษาของเด็กนั้น ไมมีมิใช
หรือ ? ใครรักษาตัวเด็กนั้นไว ?" แกวา "กรรมสักวาความเหาเทานั้น
ซึ่งเด็กใหเปนไปแลว ดวยความรักใครในพระปจเจกพุทธเจา ในเวลา
เปนสุนัข รักษาเด็กไว." ครั้งนั้น นายอชบาลผูหนึ่ง ตอนแมแพะตั้ง
หลายแสนตัวไปหากิน เดินไปขางปาชา. แมแพะตัวหนึ่งเคี้ยวกินใบไม
เปนตน เขาไปสูพุมไมเห็นทารกแลว จึงคุกเขาใหนมแกทารก. แม
นายอชบาล จะทําเสียงวา "เห, เห" ก็หาออกไปไม. เขาคิดวา
" จักเอาไมตีมันไลออก" จึงเขาไปสูพุมไม เห็นแมแพะคุกเขาใหทารกนอย
กินนมอยู จึงหวนกลับไดรับความรักในทารกเสมือนบุตร จึงพาเอาหารก
นั้นไป ดวยคิดวา " เราไดลูกชายแลว," นางกาลี เห็นเหตุนั้นแลว
จึงไป ถูกเศรษฐีถามแลว จึงบอกความเปนไปอันนั้น อันเศรษฐีกลาววา
" เจาจงไป ใหทรัพย (เขา) ๑ พันแลว นํามันกลับมาอีก" ได
กระทําตามนั้นแลว.

นางกาลีเอาโฆสกะไปโยนเหว
ครั้งนั้น เศรษฐี กลาวกะนางทาสีนั้นวา "แมกาลี เจาจงเอา
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เด็กนี้ไป ขึ้นสูภูเขาอันเปนที่ทิ้งโจร จงโยนมันลงไปในเหว, มันกระทบ
ตองภูเขา ก็จักเปนทอนเล็กทอนนอย ตกลงที่พื้น, เจารูวา มันตาย
แลวหรือไมตาย จึงกลับมา." นางกาลีนั้น นําเด็กนั้นไปที่นั้นแลว
ยืนอยูบนยอดเขา โยนลงไปแลว. ก็พุมไผใหญ อาศัยทองภูเขานั้นแล
เจริญโดยเทือกเขานั่นเอง. พุมกระพังโหมหนาทึบ ไดคลุมเบื้องบนพุม
ไผนั้นไว. ทารกเมื่อตก จึงตกลงบนพุมนั้น เหมือนตกลงบนผาขนสัตว
ในวันนั้น หัวหนาชางสาน มีความตองการดวยไมไผ. เขาไปกับลูกชาย
เริ่มจะตัดพุมไมนั้น, เมื่อพุมไมไผนั้นไหวอยู เด็กก็ไดรองขึ้นแลว. เขา
จึงพูดวา " เหมือนเสียงเด็ก" จึงขึ้นไปทางหนึ่ง เห็นเด็กนั้น มีใจยินดี
จึงพาไปดวยคิดวา " เราไดลกู ชายแลว. " นางกาลี ไปสูสาํ นักของ
เศรษฐี ถูกเศรษฐีนั้นถามแลว จึงบอกเรื่องนั้น อันเศรษฐีกลาววา
" เจาจงไป เอาทรัพยให ( เขา) ๑ พันแลวน้ํามันกลับมาอีก" ไดทํา
ตามนั้นแลว.

ใหทุกขแกทานทุกขนั้นถึงตัว
เมื่อเศรษฐี ทํากรรมนี้ ๆ อยูน ั่นเทียว เด็กเติบใหญแลว. เขา
ไดมีชื่อวา " โฆสกะ." นายโฆสกะนั้น ปรากฏแกเศรษฐีประหนึ่ง
หนามแทงตา. เศรษฐีไมอาจเพื่อจะแลดูเขาตรง ๆ ได. ครั้งนั้น เศรษฐี
ตรองหาอุบายจะฆานายโฆสกะนั้น จึงไปสูสํานักของนายชางหมอผูสหาย
ของตน แลวถามวา " เมื่อไร ทานจะเผาเตา ?" เมื่อเขาตอบวา
"พรุงนี้" จึงกลาววา " ถากระนั้น ทานจงเอาทรัพย ๑ พันนี้ไว
แลวจงทําการงานใหฉันสักอยางหนึ่ง."
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นายชางหมอ. การงานอะไร ? นาย.
เศรษฐี. ฉันมีบุตรชาติชั่วอยูคนหนึ่ง ฉันจักสงมันมายังสํานัก
ของทาน, เมื่อฉะนี้ ทานจงใหมันเขาไปสูหอง เอามีดอันคมตัดใหเปน
ทอนนอยทอนใหญ เอาใสในตุม แลวเผาในเตา ทรัพย ๑ พันนี้
เปนเชนกับรางวัลของทาน. ในภายหลัง ฉันจักทําสิ่งที่ควรทําแกทานให
ยิ่งขึ้นอีก.
นายชางหมอ. ไดจะ.
ในวันรุงขึ้น เศรษฐีจึงเรียกนายโฆสกะมาแลว กลาววา "พอเมื่อ
วานนี้ ฉันสั่งการงานนายชางหมอไวอยางหนึ่ง, เจาจงมา จงไปยังสํานัก
ของเขา แลวพูดอยางนี้วา "ไดยินวา ทานจงยังการงานที่คุณพอของผม
สั่งไวเมื่อวันวานนี้ใหสําเร็จเถิด" ดังนี้แลว ไดสง ไปแลว. นายโฆสกะ
นั้น รับวา "จะ" ไดไปแลว. ฝายลูกชายของเศรษฐี กําลังเลนคลี
กับพวกเด็ก เห็นนายโฆสกะนั้น เดินไปในที่นั้น จึงเรียกนายโฆสกะ
นั้นแลว ถามวา " ไปไหน ? พี่" เมื่อนายโฆสกะบอกวา " เอาขาว
ของคุณพอ ไปสํานักของนายชางหมอ," จึงพูดวา " ฉันจักไปในที่นั้น,
เด็กเหลานี้ชนะฉันหลายคะแนนแลว, พี่จงชนะเอาคะแนนคืนใหฉัน.
นายโฆสกะ. พี่กลัวคุณพอ.
ลูกเศรษฐี. อยากลัวพี่ ฉันจักนําขาวนั้นไปเอง พวกเด็กหลาย
คนชนะฉันแลว พี่จงชิงชัยเอาคะแนนใหฉัน จนกวาฉันจะกลับมา. ได
ยินวา โฆสกะเปนผูฉลาดในการเลนคลี, เพราะฉะนั้น ลูกชายของเศรษฐี
จึงไดหนวงเหนี่ยวนายโฆสกะนั้นไวอยางนั้น .
ฝายโฆสกะนั้นจึงพูดกับลูกชายเศรษฐีนั้นวา " ถากระนั้นจงไป

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 242

บอกกับนายชางหมอวา "ทราบวา เมื่อวานนี้ คุณพอผม สัง่ ใหทาน
ทําการงานไวอยางหนึ่ง, ทานจงยังการงานนั้นใหสําเร็จ" ดังนี้แลว
สงเขาไปแลว. ลูกชายของเศรษฐีนั้น ไปยังสํานักของนายชางหมอนั้น
ไดกลาวตามสั่งนั้น. ครัง้ นั้น นายชางหมอ ไดฆาลูกชายเศรษฐีนั้น
ตามคําสั่งเศรษฐีสั่งไวทีเดียว แลวโยนไปในเตา.
ฝายนายโฆสกะ เลนตลอดภาคของวัน พอตกเย็นก็กลับบาน,
เมื่อเศรษฐีเห็นแลว จึงถามวา "ไมไดไปหรือ ? พอ" ก็แจงถึงเหตุที่
ตนไมไปและเหตุที่นองชายไปใหทราบ. เศรษฐีฟงคํานั้นแลว จึงรอง
ลั่นวา "อยาไดฆาเลย" ปานประหนึ่งวา มีโลหิตเดือดพลานในสรีระ
ทั้งสิ้น ประคองแขนคร่ําครวญอยูวา "ชางหมอผูเจริญ อยาใหเราฉิบหาย
เสียเลย อยาใหเราฉิบหายเสียเลย" ดังนี้ ไดไปยังสํานักของนายชาง
หมอนั้นแลว.
นายชางหมอ เห็นเศรษฐีนั้น มาอยูโดยอาการอยางนั้น จึงพูดวา
"นาย ทานอยาทําเสียงดังไป, การงานของทานสําเร็จแลว." เศรษฐีนั้น
อันความโศกเปรียบดังภูเขาใหญทวมทับแลว เสวยโทมนัส มีประมาณ
มิใชนอย ดังบุคคลผูมีใจคิดรายตอบุคคลผูไมประทุษรายฉะนั้น.

ทํารายผูไมทํารายตอบยอมถึงฐานะ ๑๐
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
" ผูประทุษรายในทานผูไมประทุษราย หา
อาชญามิได ดวยอาชญา ยอมพลันถึงฐานะ ๑๐
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อยางใดอยางหนึ่งทีเดียว คือ พึงถึงเวทนาอันหยาบ,
ความเสือ่ ม, ความแตกแหงสรีระ, ความเจ็บไข
อยางหนัก, ความฟุงซานแหงจิต, ความขัดของแต
พระราชา, ความกลาวตูอยางทารุณ, ความเสื่อม
รอบแหงหมูญาติ, ความยอยยับแหงโภคะ, อีก
ประการหนึ่ง ไฟปายอมไหมเรือนของผูน ั้น, เพราะ
ความแตกแหงกาย เขาผูมีปญญาทราม ยอมเขา
ถึงนรก."

อุบายใหมของเศรษฐี
แมเชนนั้น เศรษฐีก็ไมอาจแลดูนายโฆสกะนั้นตรง ๆ อีกได
ครุนคิดหาอุบายวา " อยางไร ? จึงจะฆามันเสียได." มองเห็นอุบายวา
"เราจักสงมันไปยังสํานักของคนเก็บสวย ( นายเสมียน) ใน ๑๐๐
บานของเรา ใหมันตายเสีย" ดังนี้แลว จึงเขียนหนังสือไปถึงคนเก็บ
สวยนั้นวา " ผูนี้เปนลูกชาติชั่วของเรา, ฆามันเสียแลว จงโยนลงไปใน
หลุมคูถ. เมื่อทําการอยางนี้เสร็จแลว, ฉันจักรูสิ่งที่จะตอบแทนแกทาน
ลุงในภายหลัง" ดังนี้แลว จึงกลาววา "พอโฆสกะ คนเก็บสวยของฉัน
มีอยูที่บานสวย ๑๐๐ บาน, เจาจงนําเอาจดหมายฉบับนี้ไปใหเขา" ดังนี้
จึงเอาจดหมายผูกไวที่ชายผาของเขา.
ก็นายโฆสกะนั้น ไมรูจักอักษรสมัย, เพราะตั้งแตเขาเปนเด็ก
เศรษฐีกค็ รุนคิดฆาเขาเสมอ (แต) ไมอาจฆาได, จักใหเขาศึกษา
อักษรสมัยไดอยางไร ? นายโฆสกะนั้น ผูกจดหมายฆาตัวเองไวที่ชายผา
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ดวยประการฉะนี้ เมื่อจะออกเดินจึงพูดวา "คุณพอ ผมไมมีเสบียงทาง."
เศรษฐี. เจาไมตองมีกิจ (หวง) ดวยเสบียงทาง. ในบาน
ชื่อโนน ในระหวางทาง เศรษฐีผูเปนสหายของขามีอยู เจาจงไปกิน
อาหารเชาที่เรือนของเขาแลว จึงเดินตอไป.
นายโฆสกะนั้น รับวา "จะ" ไหวบิดาแลว ออกเดินไปถึง
บานนั้น ถามถึงเรือนเศรษฐี เดินไปพบภรรยาของเศรษฐี. เมื่อนาง
กลาววา "เจามาจากไหน ?" จึงตอบวา " มาจากในเมือง."
ภรรยาของเศรษฐี. เจาเปนลูกของใคร ?
โฆสกะ. คุณแม ผมเปนลูกของเศรษฐี ผูเปนสหายของทาน.
ภรรยาของเศรษฐี. เจาชื่อโฆสกะหรือ ?
โฆสกะ. ขอรับ คุณแม.
พรอมกับเวลาเห็นเทานั้น ความรักใครเหมือนลูกในโฆสกะนั้น
บังเกิดแกนางแลว.

ความรักเกิดขึ้นดวยเหตุ ๒ ประการ
ก็เศรษฐีมีลูกสาวอยูคนหนึ่ง, นางมีอายุราว ๑๕- ๑๖ ป รูปราง
สะสวย นาเลื่อมใส. เศรษฐีใหหญิงรับใชไวคนหนึ่งเพื่อรักษานางแลว
ใหอยูที่หองมีสิริ (หองพิเศษ) ที่พื้นชัน้ บนแหงปราสาท ๗ ชัน้ ใน
ขณะนั้น ลูกสาวเศรษฐีใชหญิงคนใชไปตลาด. ครั้งนั้น ภรรยาของเศรษฐี
เห็นหญิงทาสีนั้นแลว ถึงถามวา "จะไปไหน ?" เมื่อนางตอบวา "ขาแต
แมเจา ดิฉัน ไปดวยกิจรับใชแหงธิดาของแมเจา" จึงกลาววา "เจาจงมา
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ทางนี้กอน งดการรับใชไว. จงลาตั่ง ลางเทา ทาน้ํามัน ปูที่นอน ให
บุตรของเรา จึงทําการรับใชภายหลัง." นางไดกระทําการตามสั่งแลว.
ครั้งนั้น ลูกสาวของเศรษฐี ไดดุหญิงรับใชนั้นผูมาชา. ทีนั้น หญิงคน
ใชนั้นเรียนกะนางวา "แมเจา อยาเพิ่งโกรธดิฉัน. บุตรเศรษฐีชื่อโฆสกะ
มาแลว, ดิฉันทําสิ่งนี้ ๆ แกเขาแลว ไปในตลาดนั้นแลวจึงมา." เพราะ
ฟงชื่อวา "โฆสกะ" ผูบตุ รเศรษฐีนั้น ความรักเฉือนผิวหนังเปนตน
จดถึงเยื่อในกระดูก ตั้งขึ้นแกลูกสาวเศรษฐีแลว.

ลูกสาวเศรษฐีแปลงสาสน
แทจริง ลูกสาวเศรษฐีนั้น เปนภรรยาของนายโฆสกะนั้นในเวลา
ที่เขาเปนนายโกตุหลิก ไดถวายขาวสุกทะนานหนึ่ง แกพระปจเจกพุทธเจา
ดวยอานุภาพแหงผลทานนั้น นางจึงมาเกิดในตระกูลเศรษฐีนี้. ความรัก
ในปางกอน ไดทวมทับยึดลูกสาวเศรษฐีนั้นไว ดวยประการฉะนี้.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา
"ความรักนั้น ยอมเกิดดวยเหตุ ๒ ประการ
อยางนี้ คือ ดวยความอยูรวมกันในกาลกอน ๑
ดวยการเกื้อกูลกันในกาลปจจุบัน ๑ เหมือนอุบล
(อาศัยเปอกตมและน้ํา) เกิดในน้ําฉะนั้น."
ทีนั้น นางจึงถามหญิงสาวใชนั้นวา " (เดีย๋ วนี้) เขาอยูที่ไหน
จะ ? แม."
หญิงสาวใช. เขานอนหลับอยูบนที่นอน (เจาคะ) แมเจา.
ธิดาเศรษฐี. ก็ในมือของเขา มีอะไรอยูหรือ ?
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หญิงสาวใช. มีหนังสืออยูที่ชายผาเจาคะ แมเจา.
ธิดาเศรษฐีนั้นจึงคิดวา "นั่นจะเปนหนังสืออะไรหนอ ?"
เมื่อนายโฆสกะนั้นกําลังหลับอยู, เมื่อมารดาบิดาไมแลเห็น เพราะ
มัวเอาใจสงไปในเรื่องอื่น, ลงไปสูสํานัก (ของเขา) แลว แกเอา
หนังสือนั้น เขาไปยังหองของตน ปดประตู เปดหนาตาง อานหนังสือ
เพราะนางฉลาดในอักษรสมัย แลวคิดวา "ตายจริง ! คนเขลา ผูก
หนังสือสําหรับฆาตัวที่ชายผาแลวก็เที่ยวไป. ถาเราไมเห็นหนังสือแลว
เขาคงไมมีชีวิตอยู" ดังนี้ แลว จึงฉีกหนังสือฉบับนั้นเสีย เขียนหนังสือ
อีกฉบับหนึ่ง ตามถอยคําของเศรษฐีวา " ลูกชายของขาพเจานี้ ชื่อเจา
โฆสกะ, จงใหนําเครื่องบรรณาการมาจากบาน (สวย) ๑๐๐ บาน
ทํามงคลกับบุตรสาวเศรษฐีในชนบทนี้ ใหปลูกเรือนขึ้น ๒ ชั้นในทาม
กลางบานเปนที่อยูของตน ทําการรักษาอยางแข็งแรง ดวยเครื่องลอมคือ
กําแพงและเครื่องลอมคือบุรุษ, และจงสงขาวไปใหขาพเจาวา " การนี้
การนี้ ฉันทําเสร็จแลว. " เมื่อกรรมอยางนี้ทานทําแลว ฉันจักรูสิ่งที่ควร
ทําแกทานลุงในภายหลัง, ก็แลครั้นเขียนเสร็จแลว นางจึงพับ ลงไปผูก
ไวที่ชายผาของนายโฆสกะนั้นตามเดิม.

นายโฆสกะไดภรรยา
นายโฆสกะนั้น นอนหลับตลอดวัน ลุกขึ้นบริโภคแลวก็หลีกไป.
ในวันรุงขึ้น เขาไปสูบานนั้นแตเชาตรู แลเห็นนายเสมียนทํากิจในบาน
อยูทีเดียว. นายเสมียนนั้นเห็นนายโฆสกะนั้นแลว จึงถามวา " อะไร ?
พอ " นายโฆสกะนั้น กลาววา " คุณพอของผม สงหนังสือมาถึงทาน"
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นายเสมียนจึงถามวา "หนังสือเพื่อการอะไร ? พอ จงบอกมา" รับเอา
หนังสือแลว อานดูก็มีความพอใจ จึงกลาวกะคหบดีทั้งหลายวา " ผูเจริญ
ทั้งหลาย ขอเชิญทานดูความรักใครในเราของนายเรา. ทานเศรษฐีสง
บุตรชายมายังสํานักของเรา ดวยแจงวา 'จงทํามงคลแกบุตรคนโตของเรา'
พวกทานจงรีบเอาไมเปนตนมาเร็ว" ดังนี้แลว ใหปลูกเรือนมีประการ
ดังกลาวแลวในทามกลางบาน ใหนําเครื่องบรรณาการมาแตบาน ๑๐๐ บาน
นําลูกสาวของเศรษฐีในชนบทมาการทํามงคลแลว จึงสงขาวไปแกเศรษฐี
วา " การนี้ การนี้ ขาพเจาทําเสร็จแลว."

เศรษฐีเสียใจจนเกิดโรค
เพราะไดฟงขาวนั้น ความเสียใจอยางใหญ บังเกิดแกเศรษฐี
แลววา " เราใหทําสิ่งใด สิ่งนั้นไมสําเร็จ, สิ่งใดมิใหทํา สิ่งนั้นก็กลับ
สําเร็จ." ความเศราโศกนั้น กับความเศราโศกถึงบุตร เปนอันเดียวกัน
เทียว ยังความรอนในทองใหเกิดขึ้น ใหเกิดโรคอติสาร แลว. แมลูกสาว
ของเศรษฐี ก็บังคับพวกคนวา " ถาวาใคร ๆ มาจากสํานักของเศรษฐี,
ทานยังไมบอกแกเราแลว อยาบอกแกเศรษฐีบุตรกอน. แมเศรษฐีเลา
ก็คิดวา "บัดนี้ เราจะไมทําบุตรชั่วชาติคนนั้นใหเปนเจาของทรัพยสมบัติ
ของเรา " ดังนี้แลว จึงบอกนายเสมียนคนหนึ่งวา "ลุง ฉันปรารถนา
จะพบบุตรของฉัน, ทานจงสงคนรับใชไปคนหนึ่ง ใหเรียกบุตรของฉัน
มา." เขารับวา " ไดจะ" ใหหนังสือแลว สงคนผูหนึ่งไป. ฝายลูกสาว
ของเศรษฐี ทราบวาบุรุษนั้นนายืนอยูที่ประตู ใหเรียกเขามาแลว ถามวา
" อะไร ? พอ."
๑

๑. โรคอันยังโลหิตใหแลนไปยิ่ง, โรคลงแดง.
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คนรับใช. เศรษฐี ไมสบาย เพื่อจะพบลูกชาย ใหเรียก (เขา)
แมเจา.
เศรษฐีธิดา. พอ เศรษฐียังมีกําลัง หรือถอยกําลัง ?
คนรับใช. ยังมีกําลัง บริโภคอาหารไดอยูกอน แมเจา.
ลูกสาวเศรษฐีนั้น ไมใหบุตรเศรษฐีทราบเทียวใหๆ ที่อยูแ ละเสบียง
เดินทางแกเขาแลว กลาววา "ทานจักไปไดในเวลาที่ฉันสงไป จงพักอยู
กอน.
มหาเศรษฐี ไดกลาวกะนายเสมียนอีกวา "ลุง ทานยังไมไดสง
หนังสือไปยังสํานักบุตรของฉันหรือ ?"
นายเสมียน. สงไปแลว นาย คนผูไปแลว ยังไมมากอน.
เศรษฐี. ถากระนั้น ทานจงสงผูอื่นไปอีก.
นายเสมียนนั้นสงไปแลว.
ลูกสาวของเศรษฐี ปฏิบัติแมในบุรุษนั้น อยางนั้นเหมือนกัน.
ในกาลนั้น โรคของเศรษฐีหนักแลว. ภาชนะหนึ่งเขา, ภาชนะหนึ่ง
ออก.
เศรษฐีจึงถามนายเสมียนอีกวา " ลุง ทานยังไมไดสงหนังสือไปยัง
สํานักบุตรของฉันแลวหรือ."
นายเสมียน. สงไปแลว นาย แตคนที่ไปยังไมกลับ.
เศรษฐี. ถากระนั้น ทานจงสงผูอื่นไปอีก.
นายเสมียนนั้นสงไปแลว. ลูกสาวเศรษฐี ถามประพฤติเหตุนั้น
แมกะบุรุษผูมาในวาระที่ ๓ แลว. บุรุษผูนั้นบอกวา
"ขาแตนาย
เศรษฐีปวยหนัก ตัดอาหารเสียแลว มีความตายเปนเบื้องหนา, ภาชนะ
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หนึ่งออก ภาชนะหนึ่งเขา." ลูกสาวของเศรษฐีจึงคิดวา "บัดนี้เปนเวลา
ที่เขาควรไปได" จึงบอกแกเศรษฐีบุตรวา " ทราบวา คุณพอของทาน
ปวย." เมื่อเขากลาววา " พูดอะไร ? หลอน " จึงพูดวา " ความไม
สําราญมีแกบิดาของทานนั้น นาย."
โฆสกะ. บัดนี้ ฉันควรทําอยางไร ?
เศรษฐีธิดา. นาย เราจักถือเครื่องบรรณาการอันเกิดจากบานสวย
๑๐๐ บาน ไปเยี่ยมทาน.
นายโฆสกะนั้น รับวา " จะ" แลวใหคนนําเครื่องบรรณาการมา
เอาเกวียนบรรทุก หลีกไปแลว.
ครั้งนัน้ ลูกสาวของเศรษฐีนั้น พูดกะโฆสกะนั้นวา "บิดา
ของทานถอยกําลัง, เมื่อเราถือเอาเครื่องบรรณาการมีประมาณเทานี้ไป
จักเปนการเนิ่นชา, ขอทานจงใหขนบรรณาการนี้กลับเถิด " ดังนี้แลว
จึงสงบรรณาการนั้นทั้งหมดไปสูเรือนแหงตระกูลของตน แลวพูดอีกวา
"นาย ทานพึงยืนขางเทาแหงบิดาของทาน, ฉันจักยืนขางเหนือศีรษะ."
เมื่อเขาไปสูเรือนนั่นเทียว นางก็บังคับพวกคนของตนวา "พวกทาน
จงถือเอาการรักษาทั้งขางหนาเรือนทั้งขางหลังเรือน. ก็ในเวลาที่เขาไป
เศรษฐีบุตรไดยืนอยูแลวที่ขางเทาของบิดา. สวนภรรยาไดยืนขางเหนือ
ศีรษะ.

เศรษฐีทํากาละ
ในขณะนั้น เศรษฐีนอนหงายแลว. สวนนายเสมียน เมื่อนวดเทา
ของเศรษฐีนั้น จึงพูดวา "นาย บุตรชายของทานมาแลว."
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เศรษฐี. เขาอยูที่ไหน ?
นายเสมียน. เขายืนอยูที่ปลายเทา.
ครั้งนั้น เศรษฐีเห็นบุตรชายนั้นแลว จึงใหเรียกนายเสมียน
มาแลว ถามวา " ในเรือนของฉันมีทรัพยอยูเทาไร ?" เมื่อนายเสมียน
เรียนวา " นาย มีอยู ๔๐ โกฏิเทานั้น, แตเครื่องอุปโภคบริโภคและ
บาน นา สัตว ๒ เทา ๔ เทา ยานพาหนะ มีอยูจํานวนเทานี้ ๆ,"
ใครจะพูดวา "ฉันไมใหทรัพย มีประมาณเทานี้แกโฆสกะบุตรของฉัน,"
(กลับ) พูดวา " ฉันให." ลูกสาวเศรษฐีฟงคํานั้นแลวคิดวา " เศรษฐีนี้
เมื่อพูด พึงพูดคําอะไรอื่น" เปนเหมือนเรารอนดวยความโศก สยายผม
รองไหกลาววา "คุณพอ พูดอะไรนี่, พวกเราฟงคําของทาน ชื่อแมนี้,
พวกเราไมมีบุญหนอ" ดังนี้แลว จึงเอาศีรษะประหารเศรษฐีนั่นที่ทานกลางอก ลมลงเอาศีรษะกลิ้งเกลือกอยูที่ทามกลางอกของเศรษฐีนั้น
แสดงอาการคร่ําครวญ จนเศรษฐีไมอาจพูดไดอีก. แมเศรษฐี ก็ไดทํา
กาละในขณะนั้นเอง.

พระเจาอุเทนประทานตําแหนงเศรษฐีแกนายโฆสกะ
ชนทั้งหลายสดับวา " เศรษฐีถึงอนิจกรรมแลว" จึงไปกราบทูล
พระเจาอุเทน. พระเจาอุเทน ทรงใหทําฌาปนกิจสรีระของเศรษฐีนั้นแลว
ตรัสถามวา " ก็ลูกชายหรือลูกหญิงของเศรษฐีนั้น มีอยูหรือ ?"
ชนทั้งหลายกราบทูลวา "มีอยู พระเจาขา ลูกชายของเศรษฐีนั้น
ชื่อวา โฆสกะ, เศรษฐีนั้น มอบหมายทรัพยสมบัติทั้งหมดใหแกโฆสกะ
นั้นแลว ก็ถงึ แกอนิจกรรม พระเจาขา." พระราชาทรงใหเรียกตัวเศรษฐี-
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บุตรมาแลวในกาลอื่น. ก็ในวันนั้นฝนตก, ที่พระลานหลวงมีน้ําขังอยู
ในที่นั้น ๆ เศรษฐีบุตรไปแลวดวยหวังวา " จักเฝาพระราชา." พระราชา
ทรงเปดพระแกล ทอดพระเนตรดูนายโฆสกะนั้นเดินมาอยู ทรงเห็นเขา
โดดน้ําที่พระลานหลวงเดินมา จึงตรัสถามเขา ซึ่งมาถวายบังคมแลวยืนอยู
วา " พอ เจาชื่อโฆสกะหรือ ?" เมื่อเขาทูลวา " ถูกแลวพระเจาขา"
ทรงปลอบเขาวา " เจาอยาเสียใจวา ' บิดาของเราถึงอนิจกรรมแลว '
เราจักใหตําแหนงเศรษฐีอันเปนของบิดาของเจาแกเจานั่นเอง" ดังนี้แลว
ทรงสงเขาไปวา " จงไปเถิด พอ" และพระราชาไดประทับยืนทอด
พระเนตรดูเขาซึ่งไปอยูเทียว. เขาไมโดดน้ําที่เขาโดดในเวลาที่มา ไดลง
ไปคอย ๆ.
ครั้งนัน้ พระราชาตรัสสั่งใหเรียกนายโฆสกะนั้นมาจากที่นั้นแล
แลวตรัสถามวา " เพราะเหตุไรหนอ ? พอ ทานเมื่อมาสูสํานักของเรา
จึงโดดน้ํามาแลว, เมื่อไป เดี๋ยวนี้ลงไปแลว จึงคอย ๆ เดินไป."
นายโฆสกะ ทูลวา "เปนอยางนั้น พระเจาขา ขาพระพุทธเจา ยังเปนเด็ก
ในขณะนั้น, นี้ชื่อวา เปนเวลาเลน. ก็ในกาลนี้ ขาพระพุทธเจา ไดรับ
ทราบตําแหนงจากพระองคแลว . เพราะฉะนั้น การที่ขาพระองคไมเที่ยว
เหมือนในกาลกอน แลวคอย ๆ ไป จึงควรในเดี๋ยวนี้."
พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว ทรงดําริวา "ชายผูนี้มีปญญา,
เราจักใหตําแหนงเศรษฐีแกเขาในบัดนี้ เถิด" ดังนีแ้ ลว ประทานโภคะ
ที่บิดาบริโภคแลว ไดประทานตําแหนงเศรษฐี พรอมดวยสรรพวัตถุ
๑๐๐ อยาง.
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นายโฆสกะรับตําแหนงเศรษฐี
นายโฆสกะนั้นยืนอยูบนรถ ไดการทําประทักษิณพระนครแลว.
ที่อันนายโฆสกะนั้นแลดูแลว ๆ ยอมหวั่นไหว. แมลูกสาวของเศรษฐี
นั่งปรึกษากับนางกาลีสาวใชวา " แมกาลี สมบัติมีประมาณเทานี้ สําเร็จ
แลวแกบุตรของทาน ก็เพราะอาศัยเรา."
กาลี. เพราะเหตุไร ? แม.
เศรษฐีธิดา. เพราะโฆสกะนี้ ผูกจดหมายฆาตัวตายไวที่ชายผา
มาสูเรือนของพวกเรา, ครั้งนั้น ฉันฉีกจดหมายฉบับนั้นของเขา เขียน
จดหมายฉบับอื่น เพื่อใหทํามงคลกับฉัน ทําอารักขาในเขาสิ้นกาลเทานี้.
กาลี. แม ทานรูเห็นเพียงเทานี้, แตเศรษฐีมุงแตจะฆาเขาตั้งแต
เขาเปนเด็ก ก็ไมอาจเพื่อจะฆาได, อาศัยนายโฆสกะนี้อยางเดียว สิ้นทรัพย
ไปมากมาย.
เศรษฐีธิดา. แม เศรษฐีทํากรรมหนักหนอ.
เศรษฐีธิดานั้นเห็นนายโฆสกะนั้น ระทําประทักษิณพระนคร เขา
ไปสูเรือน จึงหัวเราะ ดวยคิดวา " สมบัติมีประมาณเทานี้ ๆ สําเร็จแลว
ก็เพราะอาศัยเรา."
ครั้งนัน้ เศรษฐีบุตรเห็นอาการนั้น จึงถามวา " ทานหัวเราะ
ทําไม ?"
เศรษฐีธิดา. เพราะอาศัยเหตุอันหนึ่ง.
เศรษฐีบุตร. จงบอกเหตุนั้น.
เศรษฐีธิดานั้น ไมบอกแลว.
เศรษฐีบุตรนั้น จึงขูวา " ถาไมบอก จะฟนเจาใหเปน ๒ ทอน"
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ดังนี้ จึงชักดาบออกแลว.
เศรษฐีธิดานั้นจึงบอกวา "ดิฉันหัวเราะ ก็เพราะคิดวา 'สมบัติ
มีประมาณเทานี้ นี้ ทานไดแลว ก็เพราะอาศัยฉัน."
เศรษฐี. ถาวาคุณพอของฉัน มอบมรดกของตนใหแกฉันแลว
ทานจะไดเปนอะไรในทรัพยนั้น . ไดยินวา เศรษฐี ไมรูเรือ่ งอะไร
สิ้นกาลเทานี้. เพราะฉะนั้น จึงไมเชื่อถอยคําของเศรษฐีธิดานั้น. ครั้งนั้น
เศรษฐีธิดานั้น ไดเลาเรื่องนั้นทั้งหมด แกเศรษฐีบุตรนั้นวา " บิดา
ของทาน ใหหนังสือฆา (ตัว) สงทานมาแลว. ดิฉนั ทํากรรมอยางนี้ ๆ
รักษาทานไวแลว." เศรษฐีบุตรไมเชื่อ พูดวา " ทานพูดไมจริง"
จึงคิดวา " เราจักถามแมกาลี" ดังนัน้ แลว จึงกลาววา "ไดยินวา
อยางนั้นหรือ ? แม." นางกาลี จึงกลาววา " พอ ตั้งแตทานเปนเด็ก
เศรษฐีประสงคจะฆาทาน แตไมอาจเพื่อจะฆาได, อาศัยทาน สิ้นทรัพย
ไปมากมาย. ทานพนแลวจากความตายในที่ ๗ แหง, บัดนี้ มาแลว
จากบานสวย ถึงตําแหนงเศรษฐี พรอมกับดวยสรรพวัตถุอยางละ ๑๐๐."
เศรษฐีนั้นฟงคํานั้นแลว คิดวา " เราทํากรรมหนักหนอ เรา
พนแลวจากความตายเห็นปานนี้แล แลวเปนอยูดวยความประมาท ไมสมควร, เราจักไมประมาท" ดังนี้ สละทรัพยวันละพัน เริ่มตัง้ ทานไว
เพื่อคนเดินทางไกลและคนกําพรา เปนตนแลว.
กุฏมพี ชื่อวามิตตะ ไดเปนผูขวนขวายในการทานของเศรษฐีนั้น
แลว.
ความอุบัติของโฆสกเศรษฐี เปนดังนี้.
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ทําลายฝาเรือนหนียอมพนอหิวาตก
ในกาลนั้น เศรษฐี นามวา ภัททวติยะ ในภัททวดีนคร ไดเปน
อทิฏฐบุพพสหาย ของโฆสกเศรษฐีแลว. โฆสกเศรษฐี ไดฟงสมบัติ
และวัยและประเทศของภัททวติยเศรษฐี ในสํานักของพวกพอคา ซึ่ง
มาแลว จากภัททวดีนคร ปรารถนาความเปนสหายกับเศรษฐีนั้น จึงสง
เครื่องบรรณาการไปแลว. แมภัททวติยเศรษฐี ไดฟงสมบัติและวัยและ
ประเทศของโฆสกเศรษฐี ในสํานักของพวกพอคา ซึ่งมาแลว จากกรุง
โกสัมพี ปรารถนาความเปนสหายกับเศรษฐี จึงสงเครื่องบรรณาการไป
แลว เศรษฐีทั้งสองนั้น ไดเปนอทิฏฐบุพพสหายกันและกัน อยูแลว
อยางนี้.
ในกาลอื่น อหิวาตกโรคตกแลว ในเรือนของภัททวติยเศรษฐี
เมื่ออหิวาตกโรคนั้นตกแลว แมลงวันยอมตายกอน, ตอนั้น ตั๊กแตน
หนู ไก สุกร สุนัข แมว โค ทาสหญิง ทาสชาย ยอมตายไปโดย
ลําดับกันทีเดียว. มนุษยเจาของเรือนยอมตายทีหลังเขาทั้งหมด. ในชน
เหลานั้น พวกใดทําลายฝาเรือนหนีไป พวกนั้นยอมไดชีวิต. แมใน
กาลนั้น เศรษฐี ภริยาและลูกสาว ก็หนีไปโดยวิธีนั้น ปรารถนาจะเห็น
โฆสกเศรษฐี จึงดําเนินไปสูกรุงโกสัมพี. ๓ คนนั้น มีเสบียงหมดลง
ในระหวางทาง มีสรีระอิดโรยดวยลมและแดด และดวยความหิวกระหาย
ถึงกรุงโกสัมพีดวยความลําบาก อาบน้ําในสถานอันสบายดวยน้ําแลว
ก็เขาไปสูศาลาแหงหนึ่ง ที่ประตูเมือง.
ในกาลครั้งนั้น เศรษฐีกลาวกะภริยาวา " นางผูเจริญ ผูมา
๑

๑. เพื่อนที่ไมเคยพบเห็นกัน.
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โดยทํานองนี้ ยอมไมถูกใจแมของแมผูบังเกิดเกลา, ทราบวา สหาย
ของเราสละทรัพยวันละพัน ใหทานแกคนเดินทาง คนกําพราเปนตน,
เราสงลูกสาวไปในที่นั้น ใหนําอาหารมา บํารุงสรีระในที่นี้แล สักวัน
สองวันแลว จึงจักเยือนสหาย. " นางรับวา " ดีแลว นาย." เขาพา
กันพักอยูที่ศาลานั้นแล. ในวันรุงขึ้น เมื่อเขาบอกเวลาแลว เมื่อคน
กําพราและคนเดินทางเปนตน กําลังไปเพื่อตองการอาหาร, มารดาและ
บิดาจึงสงลูกสาวไปดวยคําวา " แม จงไปนําอาหารมาเพื่อพวกเรา."
ธิดาของตระกูลที่มีโภคะมาก ไมละอายเทียว เพราะความที่ตนมีความ
ละอายอันความวิบัติตัดขาดแลว ถือถาดไปเพื่อตองการอาหารกับคนกําพรา
อันมิตตกุฎมพี ถามวา "ทานจักรับกี่สวน ? แม " ก็บอกวา "๓ สวน."
ทีนั้น มิตตกุฎมพี จึงใหภัตตาหาร ๓ สวนแกนาง. เมื่อนางนําภัตมา
แลว ทั้ง ๓ ก็นั่งเพื่อบริโภครวมกัน. ครั้งนั้น มารดาและลูกสาว จึง
กลาวกะเศรษฐีวา " นาย อันความวิบัติ ยอมเกิดขึ้นแมแกตระกูลใหญ,
อยานึกถึงพวกฉัน จงบริโภคเถิด, อยาคิดเลย ." ออนวอนดวยประการ
ตาง ๆ ยังเศรษฐีนั้น ใหบริโภคแลว ดวยประการอยางนี้.
เศรษฐีนั้นบริโภคแลว ไมสามารถจะใหอาหารยอยได, เมื่อ
อรุณขึ้นไปอยู, ก็ไดทํากาละแลว. มารดาและลูกสาว คร่ําครวญร่ําไห
ดวยประการตาง ๆ. ในวันรุงขึ้น เด็กหญิง (กุมาริกา) เดินรองไหไป
เพื่อตองการอาหาร อันมิตตกุฎมพีนั้นเห็นเขาแลว จึงถามวา " ทาน
จักรับกี่สวน ? แม จึงบอกวา " ๒ สวน." มิตตกุฎมพีนั้น จึงได
ให ๒ สวน. นางนํามาแลว ก็ออนวอนใหมารดาบริโภค. มารดานั้น
อันธิดาของตนนั้นออนวอนอยู บริโภคแลว ไมสามารถจะใหอาหาร
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ยอยได ในวันนั้น ก็ไดทํากาละแลว. เด็กหญิงผูเดียวเทานั้น รองไห
ร่ําไร เปนผูมีความทุกขเพราะความหิว อันเกิดขึน้ แลวอยางหนัก เพราะ
ความเกิดขึ้นแหงทุกขนั้น ในวันรุงขึน้ เดินรองไหไปเพื่อตองการอาหาร
กับพวกยากจน อันมิตตกุฎมพีถามวา "ทานจักรับกี่สวน ? แม"
จึงบอกวา "สวนเดียว." มิตตกุฎมพีจํานางผูรับภัตไดทั้ง ๓ วัน, เพราะ
เหตุนั้น จึงกลาวกะนางวา " จงฉิบหายเถิด หญิงถอย วันนี้เจา
รูจักประมาณทองของเจาหรือ ?" ธิดามีตระกูลสมบูรณดวยหิริโอตตัปปะ
เหมือนตองประหารดวยหอกที่อก และเหมือนรดดวยน้ําดางที่แผล รองถาม
วา " อะไร ? นาย."
มิตตกุฎมพี. วันกอนเจารับเอาไปแลว ๓ สวน. วันวาน ๒ สวน
วันนี้รับเอาสวนเดียว, วันนี้ เจารูประมาณทองของตัวแลวหรือ ?
กุลธิดา. นาย ทานอยาเขาใจฉันวา "รับไปเพื่อตนเองผูเดียว."
มิต. เมื่อเปนเชนนี้ ทําไมจึงรับเอาไป ๓ สวน ? แม.
กุล. ในวันกอน พวกฉันมีกัน ๓ คน นาย, วานนี้ มี ๒ คน,
วันนี้ มีฉันผูเดียวเทานั้น.
มิตตกุฎมพี จึงถามวา " ดวยเหตุไร ?" ฟงเรื่องทั้งหมด อัน
นางบอกแลว ตั้งแตตน ไมสามารถจะกลั้นน้ําตาไวได เกิดความเศราใจ
อยางเหลือเกิน จึงบอกวา "แม เมื่อมีเหตุอยางนี้ อยาคิดไปเลย,
ทานเปนธิดาของภัททวติยเศรษฐี ตั้งแตวันนี้ไป จงเปนธิดาของเราเถิด"
ดังนี้แลว จุมพิตที่ศีรษะ นําไปสูที่เรือน ตั้งไวในตําแหนงธิดาคนโต
ของตนแลว.
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เพราะทํารัว้ จึงชื่อสามาวดี
เศรษฐีธิดานั้น ฟงเสียงอึงคะนึงในโรงทาน จึงถามวา " พอ
ทําไม พอจึงไมทําชนนี้ใหเงียบเสียงแลวใหทานเลา ?"
มิตตกุฎมพี จึงกลาววา "ไมอาจเพื่อทําได แม."
ธ. อาจ พอ.
ม. อยางไร ? แม.
ธ. พอ ขอทานจงลอมโรงทาน ติดประตูไว ๒ แหง พอประมาณ
คนผูเดียวเขาไปไดเทานั้นแลว จงบอกวา " พวกทานจงเขาประตูหนึ่ง
ออกประตูหนึ่ง" ดวยอาการอยางนี้ ชนทั้งหลายก็จักเงียบเสียง รับทาน.
มิตตกุฎมพีนั้น ฟงคํานั้นแลว จึงกลาววา "อุบายเขาที่ดี แม"
ดังนี้ ใหกระทําดังนั้นแลว. แมเศรษฐีธิดานั้น ในกาลกอน ชื่อสามา,
แตเพราะนางใหกระทํารั้ว จึงชื่อวา สามาวดี, จําเดิมแตนั้น ความ
โกลาหลในโรงทาน ก็ขาดหายไป. โฆสกเศรษฐีไดฟงเสียงนั้น ในกาล
กอน ก็พอใจวา " เสียงในโรงทานของเรา," แตเมื่อไมไดยินเสียง
๒- ๓ วัน จึงถามมิตตกุฎมพี ผูมาสูที่บํารุงของตนวา " ทานเพื่อคน
กําพราและเพื่อคนเดินทางไกลเปนตน อันทานยังใหอยูหรือ ?"
มิตตกุฎมพี. ขอรับ นาย.
โฆสกเศรษฐี. เมื่อเปนเชนนี้ ทําไม ฉันจึงไมไดยินเสียง ๒-๓
วัน ?
มิต. ฉันทําอุบาย โดยอาการที่พวกเขาจะไมมีเสียงรับกัน.
โฆ. เมื่อเปนเชนนี้ เพราะเหตุไร ทานจึงไมทําในกาลกอนเลา ?
มิต. เพราะไมรู นาย.
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โฆ. เดีย๋ วนี้ ทานรูไ ดอยางไร ?
มิต. ลูกสาวของฉันบอกให นาย.
โฆ. อันลูกสาวของทาน ที่ฉันไมรูจัก มีอยูห รือ ?
มิตตกุฎมพีนั้น เลาเรื่องของภัททวติยเศรษฐีทั้งหมด จําเดิมแต
เกิดอหิวาตกโรคแลว ก็บอกความที่ตนตั้งธิดาของเศรษฐีนั้นไวในตําแหนง
ลูกสาวคนโตของตน.
ครั้งนั้น เศรษฐีกลาวกะมิตตกุฎมพีนั้นวา " เมื่อเปนเชนนี้
เพราะเหตุไร ทานจึงไมบอกแกฉัน ? ธิดาแหงสหายของฉัน ก็ชื่อวา
ธิดาของฉัน " ดังนี้แลว ใหเรียกนางสามาวดีนั้นมาถามวา " แม ทาน
เปนลูกสาวเศรษฐีหรือ ?"
สามาวดี. จะ พอ.
โฆสกเศรษฐี กลาววา " ถากระนั้น เจาอยาคิดไป เจาเปน
ธิดาของฉัน " ดังนี้ จุมพิตนางสามาวดีนั้นที่ศีรษะ ใหหญิง ๕๐๐
แกนางสามาวดีนั้น เพื่อประโยชนแกความเปนบริวาร ตั้งนางสามาวดี
นั้นไวในตําแหนงธิดาคนโตของตนแลว.

พระเจาอุเทนไดอัครมเหสี
อยูมา ณ กาลวันหนึ่ง ในนครนั้น ประกาศนักขัตฤกษแลว
ก็ในงานนักขัตฤกษนั้น แมกลุ ธิดาทั้งหลาย ผูมิไดออกไปภายนอก
ตางพากันเดินไปสูแมน้ํา อาบน้ํากับดวยบริวารของตน ๆ. เพราะเหตุนั้น
ในวันนั้น แมนางสามาวดี อันหญิง ๕๐๐ แวดลอมแลวก็ไดไปเพื่อ
อาบน้ํา โดยทางพระลานหลวงเชนเดียวกัน. ฝายพระเจาอุเทน ประทับ
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อยูที่สีหบัญชร ทอดพระเนตรเห็นนางสามาวดีนั้น จึงตรัสถามวา
" พวกนี้" หญิงฟอนของใคร ?"
ราชบุรษุ ทูลวา " ไมเปนหญิงฟอนของใคร พระเจาขา."
อุ. เมื่อเปนเชนนี้ เปนลูกสาวของใครเลา ?
ร. เปนลูกสาวของโฆสกเศรษฐี พระเจาขา นางนั้นชื่อสามาวดี.
พระเจาอุเทน พอทอดพระเนตรเห็น ก็ทรงเกิดพระสิเนหา
จึงรับสั่งใหสงสาสนไปใหเศรษฐีวา " ไดยินวา ขอทานเศรษฐี จงสง
ธิดามาใหแกฉัน."
ศ. สงไมได พระเจาขา.
อุ. ไดยนิ วา ขอทานเศรษฐีอยาทําอยางนี้เลย, ขอทานเศรษฐี
จงสงมา จงได.
ศ พวกขาพระพุทธเจา ชื่อวาคฤหบดี ใหไมได ก็เพราะกลัว
ภัยคือการโบยตีครานางกุมาริกา พระเจาขา.
พระราชาทรงกริ้ว จึงรับสั่งใหตีตราเรือน จับเศรษฐีและภริยา
ของเศรษฐีที่มือใหทําไว ณ ภายนอก. นางสามาวดีอาบน้ําแลวกลับมา
ไมไดโอกาสเพื่อเขาสูบานได จึงถามวา "นี่อะไร ? พอ" บิดาตอบวา
" แม ในหลวง สงสาสนมา เพราะเหตุแหงเจา. เมื่อพวกเรา กลาววา
' ไมให ' จึงรับสั่งใหตราเรือน แลวรับสั่งใหทําพวกเราไว ณ ภายนอก." นางสามาวดีจึงกลาววา " พอ กรรมหนักอันพอทําแลว, ธรรมดา
พระราชา เมื่อสงสาสนมาแลว ไมควรทูลวา 'ไมให' ควรทูลวา
' ถาพระองคจะทรงรับธิดาของขาพระพุทธเจาพรอมทั้งบริวาร ก็จะถวาย
๑

๑. หนาตาง.
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สิพอ." เศรษฐีกลาววา "ดีละ แม เมื่อเจาพอใจ พอก็จักทําตาม
อยางนั้น" ดังนี้แลว จึงใหสงสาสนไปถวายพระราชาตามนั้น.
พระราชา ทรงรับวา " ดีแลว" ทรงนํานางสามาวดีนั้นมา
พรอมทั้งบริวาร ทรงอภิเษก ตั้งไวในตําแหนงอัครมเหสีแลว. หญิง
ที่เหลือ ก็ไดเปนบริวารของนางเหมือนกัน.
นี้เปนเรื่องของนางสามาวดี.

พระเจาอุเทนถูกจับ
ก็พระเจาอุเทน ไดมีพระราชเทวีอีกพระองคหนึ่ง ทรงพระนาม
วา พระนางวาสุลทัตตา เปนพระราชธิดาของพระเจาจัณฑปชโชต.
ความพิสดารวา ในเมืองอุชเชนี มีพระราชาทรงพระนามวา พระเจา
จัณฑปชโชต. วันหนึ่ง พระองคเสด็จมาจากพระราชอุทยาน ทอด
พระเนตรดูสมบัติของพระองคแลว ตรัสวา " สมบัติเชนนี้ ของใคร ๆ
แมอื่น มีไหมหนอ ?" เมื่ออํามาตยกราบทูลวา " นี่จะชื่อวาสมบัติอะไร ?
สมบัติของพระเจาอุเทนในเมืองโกสัมพีมากยิ่งนัก" ดังนี้แลว ตรัสวา
" ถาอยางนั้น เราจักจับพระเจาอุเทนนั้น."
อํามาตย. ใคร ๆ ก็ไมสามารถจับทาวเธอได พระเจาขา.
พระราชา. เราจักทําอุบายบางอยาง จับใหได.
อํามาตย. ไมสามารถดอก พระเจาขา.
พระนราชา. เพราะเหตุอะไรเลา ?
อํามาตย. เพราะพระเจาอุเทนนั้น รูศลิ ปะ ชื่อหัสดีกันต, ทรง
รายมนตแลวดีดพิณหัสดีกันตอยู จะใหชางหนีไปก็ได, จะจับเอาก็ได,
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ผูที่พรั่งพรอมดวยพาหนะชางชื่อวาเชนกับทาวเธอ เปนไมมี.
พระราชา. เราไมอาจที่จะจับเขาไดหรือ ?
อํามาตย. พระเจาขา หากพระองคมีความจํานงพระทัยฉะนี้
โดยสวนเดียวแลว, ถาเชนนั้น ขอพระองคจงรับสั่งใหนายชางทําชางไม
ขึ้น แลวสงไปยังที่อยูของพระเจาอุเทนนั้น ; ทาวเธอทรงสดับถึงพาหนะ
ชางหรือพาหนะมาแลว ยอมเสด็จไป แมสูที่ไกล, เราจักสามารถจับ
ทาวเธอผูเสด็จมาในที่นั้นได.
พระราชาตรัสวา " อุบายนี้ ใชได" ดังนีแ้ ลว จึงรับสั่งให
นายชางทําชางยนตสําเร็จดวยไม เอาผาเกาหุมขางนอก แลวทําเปน
ลวดลาย ใหปลอยไปที่รมิ สระแหงหนึ่ง ในที่ใกลแวนแควนของพระเจา
อุเทนนั้น. บุรุษ ๖๐ คนเดินไปมาภายในทองชาง, พวกเขานํามูลชางมา
ทิ้งไวในที่นั้น ๆ. พรานปาคนหนึ่งเห็นชางแลวก็คิดวา "ชางนี้ คูควร
แกพระเจาแผนดินของเรา" ดังนี้แลว จึงไปกราบทูลพระเจาอุเทนวา
" พระเจาขา ขาพระองคพบชางตัวประเสริฐซึ่งเผือกลวน มีสวนเปรียบ
ดวยยอดเขาไกรลาศ คูควรแกพระองคทีเดียว." พระเจาอุเทน
ใหพรานปานั้นแลเปนผูนําทาง ขึ้นทรงชางพรอมดวยบริวาร เสด็จออก
ไปแลว เหลาจารบุรุษ ทราบการเสด็จมาของทาวเธอ จึงไปกราบทูล
แดพระเจาจัณฑปชโชต. พระเจาจัณฑปชโชตนัน้ เสด็จมาแลว ซุมพล
นิกายไว ๒ ขาง ปลอยวางไวตรงกลาง. พระเจาอุเทนไมทรงทราบถึง
การเสด็จมาของทาวเธอ จึงติดตามชางไป. มนุษยที่อยูขางใน รีบพา
ชางไมหนีไปโดยเร็ว เมื่อพระราชา ทรงรายมนตดีดพิณอยู, ชางไม
ทําเหมือนไมไดยินเสียงแหงสายพิณ หนีไปถายเดียว. พระราชาไม
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อาจทันพระยาชางได จึงเสด็จขึ้นมาติดตามไป. เมื่อทาวเธอรีบตามไปโดย
เร็ว พลนิกายก็ลาหลัง. พระราชาไดเปนผู ( เสด็จ) พระองคเดียว
เทานั้น. ครั้งนั้นเหลาบุรุษของพระเจาจัณฑปชโชต ซึ่งดักซุมอยูแลว ณ ๒
ขาง (ทาง ) จึงจับทาวเธอถวายพระเจาแผนดินของตน. ตอมา พลนิกาย
ของทาวเธอ ทราบวา พระราชาของตนตกไปสูอํานาจแหงขาศึกแลว
จึงตั้งคายอยูภายนอก.

พระเจาจัณฑปชโชตทรงใหพระธิดาเรียนมนต
ฝายพระเจาจัณฑปชโชต ทรงสั่งใหจับพระเจาอุเทนอยางจับเปน
แลวขังไวในเรือนขังโจรหลังหนึ่ง ใหปดประตูเสีย ทรงดื่มน้ําชัยบาน
ตลอด ๓ วัน. ในวันที่ ๘ พระเจาอุเทนทรงถามพวกผูคุมวา
"พอทั้งหลาย พระเจาแผนดินของพวกเจาไปไหนเสีย."
พวกผูคุม. พระเจาแผนดิน ทรงดื่มน้ําชัยบาน ดวยทรงยินดีวา
เราจับปจจามิตรได.
พระเจาอุเทน. พระเจาแผนดินของพวกเจามีกิริยาชางกระไร ดัง
ผูหญิง, การจับพระเจาแผนดินผูเปนศัตรูกันไดแลว จะปลอยหรือฆาเสีย
จึงควรมิใชหรือ ? นี่สิ กลับใหเรานั่งทนทุกข แลวไปนั่งดื่มน้ําชัยบาน
เสีย.
ผูคุมเหลานั้น ก็พากันไปทูลเนื้อความนั้นแดพระราชา พระองค
เสด็จไปตรัสถามวา " ไดยินวา ทานพูดอยางนี้ จริงหรือ ?"
อุเทน. ถูกแลว ทานมหาราชเจา.
จัณฑปชโชต. ดีละ เราจักปลอยทาน, ทราบวา ทานมีมนต
เชนนี้, ทานจักไหมมนตนั้นแกเราไหม ?
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อุ. ตกลง ขาพเจาจักให. ในเวลาเรียน จงไหวขาพเจาแลวเรียน
มนตนั้น; ก็ทานจักไหวขาพเจาหรือไมเลา ?
จ. เราจักไหวทานทําไมเลา ?
อุ. ทานจักไมไหวหรือ ?
จ. เราจักไมไหว.
อุ. แมขาพเจา ก็จักไมให.
จ. เมื่อเปนเชนนี้ เราจักลงราชอาชญาแกทาน.
อุ. เชิญทําเถิด, ทานเปนอิสระแกรางกายของขาพเจา, แตไม
เปนอิสระแกจิต.
พระราชาทรงสดับถอยคําอันองอาจของทาวเธอแลว จึงทรงดําริ
วา " เราจักเรียนมนตของพระเจาอุเทนนี้ ไดอยางไรหนอ ?" แลวทรง
คิดไดวา " เราไมอาจใหคนอื่นรูมนตนี้, เราจักใหธิดาของเราเรียนใน
สํานักพระเจาอุเทนนี้ แลวจึงเรียนในสํานักของนาง." ลําดับนั้น ทาวเธอ
จึงตรัสกะพระเจาอุเทนนั้นวา "ทานจักใหแกคนอื่นผูไหวแลวเรียนเอา
หรือ ?"
อุ. อยางนั้น ทานมหาราช.
จ. ถากระนั้น ในเรือนของเรามีหญิงคอมอยูคนหนึ่ง, ทานยืนอยู
ภายนอกมาน จงบอกมนตแกหญิงนั้น ผูนั่งอยูภายในมานเถิด.
อุ. ดีละ ทานมหาราช นางจะเปนคนคอมหรือคนงอย ก็ชาง
เถอะ, เมื่อนางไหว, ขาพเจาจักให.
ลําดับนั้น พระราชาเสด็จไปตรัสบอกพระนางวาสุลทัตตาราชธิดา
วา " ลูกหญิง ชายเปนโรคเรื้อนน้ําเตาคนหนึ่ง รูมนตหาคามิได,
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พอไมอาจที่จะใหคนอื่นรูมนตนั้นได, เจาจงนั่งภายในมานไหวชายนั้น
แลวเรียนมนต, ชายนั้น ยืนอยูภายนอกมาน จักบอกแกเจา, พอจัก
เรียนจากสํานักของเจา." พระเจาจัณฑปชโชตนั้นตรัสทําใหพระราชธิดา
เปนหญิงคอม ฝายพระเจาอุเทนใหเปนชายโรคเรื้อนน้ําเตาอยางนี้ เพราะ
ทรงเกรงคนทั้งสองนั้นจะทําสันถวะกันและกัน. พระเจาอุเทนนั้นประทับ
ยืนอยูนอกมานเทียว ไดตรัสบอกมนตแกพระนางผูไหวแลวนั่งภายใน
มาน.

พระอัครมเหสีองคที่ ๒ ของพระเจาอุเทน
ตอมาวันหนึ่ง พระเจาอุเทนตรัสกะพระนาง ผูแมอันทาวเธอ
ตรัสบอกบอยๆ ก็ไมสามารถจะกลาวบทแหงมนตไดวา "เหวย อีหญิง
คอม ! ปากของมึงมีริมขอบและกระพุงแกมอันหนานัก, มึงจงวาไปอยาง
นี้." พระนางทรงกริ้ว จึงตรัสวา " เหวย อายขี้เรื้อน ชั่วชาติ มึง
พูดอะไร ? คนเชนกูนะหรือ ชื่อวาหญิงคอม ?" ดังนี้แลว ทรงยกมุม
มานขึ้น, เมื่อพระเจาอุเทนตรัสถามวา " ทานเปนใคร ?" จึงตรัส
บอกวา "เราชื่อ วาสุลทัตตา ธิดาของพระเจาแผนดิน."
พระเจาอุเทน. บิดาของทาน เมื่อตรัสถึงทานแกเรา ก็ตรัสวา
"หญิงคอม."
วาสุลทัตตา. แมเมือ่ ตรัสแกเรา พระบิดาก็ทรงกลาวกระทําใหทาน
เปนคนโรคเรื้อนน้ําเตา. ทั้งสององคนั้น ทรงดําริวา "คํานั้น ทาวเธอ
คงจักตรัสดวยเกรงเราจะทําสันถวะกัน" แลวก็ทรงทําสันถวะกันในภายใน
มานนั่นเอง.
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จําเดิมแตนั้น การเรียนมนตหรือการเรียนศิลปะจึงไมมี.
ฝายพระราชาทรงถามพระธิดาเปนนิตยวา " เจายังเรียนศิลปะ
อยูหรือ ? ลูก."
พระนางตรัสวา "ขาแตพระบิดา กระหมอมฉันยังเรียนอยู เพคะ."
ตอมา วันหนึ่ง พระเจาอุเทนตรัสกะพระนางวา "นางผูเจริญ
ชื่อวาหนาที่ซึ่งสามีพึงกระทํา มารดาบิดา พี่นอ งชาย และพี่นองหญิง
ไมสามารถจะทําไดเลย; หากเธอจักใหชีวิตแกเรา, เราจักใหหญิง ๕๐๐
นางเปนบริวาร แลวใหตําแหนงอัครมเหสีแกเธอ."
พระนางตรัสวา " ถาพระองค จักอาจเพื่อตั้งอยูในพระดํารัสนี้,
หมอมฉันก็จักถวายทานนี้แดพระองค."
พระเจาอุเทนตรัสตอบวา "พระนองหญิง เราจักอาจ."
พระนางทรงรับพระดํารัสวา "ตกลง เพคะ" ดังนี้แลวก็เสด็จ
ไปสูสํานักพระราชบิดา ถวายบังคมแลว ไดยืนอยูขางหนึ่ง. ลําดับนั้น
ทาวเธอตรัสถามพระนางวา " ศิลปะสําเร็จแลวหรือ ? ลูกหญิง."
วาสุลทัตตา. ขาแตพระบิดา ศิลปะยังไมสําเร็จกอน เพคะ.
ลําดับนั้น พระเจาจัณฑปชโชต ตรัสถามพระนางวา " ทําไมเลา
ลูกหญิง ?"
วาสุลทัตตา. ขาแตพระบิดา กระหมอมฉันควรจะไดประตูประตู ๑
กับพาหนะตัว ๑.
จัณฑปชโชต. นี้ เปนอยางไรเลา ลูกหญิง ?
วาสุลทัตตา. ขาแตพระบิดา ทราบวา มีโอสถขนานหนึ่งจะตอง
เก็บในเวลากลางคืน ดวยสัญญาดวงดาว เพื่อประโยชนเปนอุปการะแหง
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มนต, เพราะฉะนั้น ในเวลาที่หมอมฉัน ออกไปในเวลาหรือนอกเวลา
จึงควรที่จะไดประตูประตูหนึ่ง กับพาหนะตัวหนึ่ง.
พระราชาตรัสรับวา "ได."
พระเจาอุเทนและพระนางวาสุลทัตตานั้น ไดทรงยืดประตูหนึ่ง
ซึ่งตนพอใจ ไวในเงื้อมมือแลว.

พาหนะ ๕ ของพระเจาจัณฑปชโชต
ก็พระราชา มีพาหนะทั้ง ๕ คือ :นางชางตัว ๑ ชื่อ ภัททวดี ไปไดวันละ ๕๐ โยชน.
ทาสชือ่ วา กากะ ไปได ๖๐ โยชน.
มา ๒ ตัว คือ มาเวลกังสิ และมามุญชเกสิ ไปได ๑๐๐ โยชน
ชางนาฬาคิรี ไปได ๑๒๐ โยชน.

ประวัติที่จะไดพาหนะเหลานั้น
ดังไดยินมา พระราชาพระองคนั้น ในเมื่อพระพุทธเจายังมิไดทรง
อุบัติขึ้น ไดเปนคนรับใชของอิสรชนผูหนึ่ง. ตอมา วันหนึ่งเมื่ออิสรชน
ผูนั้น ไปนอกพระนคร อาบน้ําแลวมาอยู, พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง
เขาไปสูพระนครเพื่อบิณฑบาต ไมไดภิกษาเลยสักอยางหนึ่ง เพราะ
ชาวเมืองทั้งสิ้นถูกมารดลใจ มีบาตรตามที่ลางไวแลว (เปลา)
ออกไป. ลําดับนั้น มารเขาไปหาพระปจเจกพุทธเจานั้น ดวยเพศที่ไมมี
ใครรูจัก แลวถามทานในขณะที่ทานถึงประตูพระนครวา "ทานเจาขา
ทานไดอะไร ๆ บางไหม ?" พระปจเจกพุทธเจา ตอบวา "ก็เจาทํา
อาการคืออันไมไดแกเราแลวหรือมิใชหรือ ?"
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ม. ถากระนั้น ขอทานจงกลับเขาไปอีก, คราวนี้ ขาพเจาจัก
ไมทํา.
ป. เราจักไมกลับอีก.
ก็ถาพระปจเจกพุทธเจานั้นพึงกลับไปไซร มารนั้นจะพึงสิงราง
ของชาวเมืองทั้งสิ้น แลวปรบมือทําการหัวเราะเยยอีก, เมื่อพระปจเจกพุทธเจาไมกลับ มารก็หายไปในที่นั้นเอง. ขณะนั้นอิสรชนผูนั้น
พอเห็นพระปจเจกพุทธเจา ผูมาอยูดวยทั้งบาตรตามที่ลางไวแลว (เปลา)
จึงไหว แลวถามวา "ทานเจาขา ทานไดอะไร ๆ บางไหม ?" ทาน
ตอบวา "ผูมีอายุ ฉันเที่ยวไปแลว ออกมาแลว." เขาคิดวา "พระผูเปนเจา ไมตอบคําที่เราถาม กลับกลาวคําอื่นเสีย, ทานคงจักยังไมได
อะไร ๆ." ในทันใดนั้น เขาแลดูบาตรของทาน เห็นบาตรเปลา ก็เปน
ผูแกลวกลา แตไมอาจรับบาตร เพราะยังไมรูวา ภัยในเรือนของตน
เสร็จแลวหรือยังไมเสร็จ จึงกลาววา " ทานเจาขา ขอทานจงรอหนอย"
ดังนี้แลว ก็ไปสูเรือนโดยเร็ว ถามวา "ภัตสําหรับเราเสร็จแลวหรือ ?"
เมื่อคนรับใชตอบวา " เสร็จแลว" จึงกลาวกะคนรับใชนั้นวา "พอ
คนอื่นที่มีความเร็วอันสมบูรณกวาเจาไมมี, ดวยฝเทาอันเร็ว เจาจง
ไปถึงพระผูเปนเจานั้น กลาววา ' ทานเจาขา ขอทานจงใหบาตร,'
แลวรับบาตรพาโดยเร็ว." เขาวิ่งไปดวยคําสั่งคําเดียวเทานั้น รับบาตร
นํามาแลว. แมอิสรชนทําบาตรใหเต็มดวยโภชนะของตน แลวกลาววา
"เจาจงรีบไป ถวายบาตรนี้แกพระผูเปนเจา เราจะใหสวนบุญ แตทาน
นี้ แกเจา." เขารับบาตรนั้นแลวไปดวยฝเทา (เร็ว) ถวายบาตรแกพระปจเจกพุทธเจา ไหวดวยเบญจางคประดิษฐ แลวกลาววา "ทานเจาขา
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เวลาจวนแจแลว, ขาพเจาไปและมา ดวยฝเทาอันเร็วยิ่ง, ดวยผลแหง
ฝเทาของขาพเจานี้ ขอพาหนะทั้งหลาย ๕ ซึ่งสามารถจะไปได ๕๐ โยชน
๖๐ โยชน ๑๐๐ โยชน ๑๒๐ โยชน จงเกิดขึ้นแกขาพเจา, อนึ่ง
รางกายของขาพเจาผูมาอยูและไปอยู ถูกแสงแหงดวงอาทิตยแผดเผาแลว,
ดวยผลแหงความที่รางกายถูกแสงแหงดวงอาทิตยแผดเผานั้นของขาพเจา
ขออาชญาของขาพเจา จงแผไปเชนกับแสงแหงดวงอาทิตย ในที่ ๆ เกิด
แลวและเกิดแลว; สวนบุญในเพราะบิณฑบาตนี้ อันนายใหแลวแก
ขาพเจา, ดวยผลอันไหลออกแหงสวนบุญนั้น ขอขาพเจาจงเปนผูมีสวน
แหงธรรมอันทานเห็นแลว." พระปจเจกพุทธเจากลาววา " ขอความ
ปรารถนาที่ทานตั้งไวนี้ จงสําเร็จ" แลวไดกระทําอนุโมทนาวา :"สิ่งที่ตองการแลว ปรารถนาแลว จงพลัน
สําเร็จแกทาน, ขอความดําริทั้งปวง จงเต็ม ดัง
พระจันทร ซึ่งมีในดิถีที่ ๑๕. สิ่งที่ตองการแลว
ปรารถนาแลว จงพลันสําเร็จแกทาน, ขอความดําริ
ทั้งปวง จงเต็ม ดังแกวมณี ชือ่ วาโชติรส."
ไดทราบวา คาถา ๒ คาถานี้แล ชื่อวา คาถาอนุโมทนาของ
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย. รัตนะคือแกวมณี อันใหสิ่งที่มุงหมายทั้งปวง
[แกวสารพัดนึก] เรียกวา "แกวมณีโชติรส" ในคาถานั้น. นี้เปน
บุรพจริตแหงบุรุษรับใชนั้น. เขาไดเปนพระเจาจัณฑปชโชตในบัดนี้.
และดวยผลอันไหลออกแหงกรรมนั้น พาหนะ ๕ เหลานี้จึงเกิดขึ้น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 269

พระเจาอุเทนหนี
ตอมาวันหนึ่ง พระราชาเสด็จออก เพื่อทรงกีฬาในพระราชอุทยาน. พระเจาอุเทนทรงดําริวา " เราควรจะหนีไป ในวันนี้ "
จึงทรงบรรจุกระสอบหนังใหญ ๆ ใหเต็มดวยเงินและทอง วางเหนือหลัง
นางชาง แลวพาพระนางวาสุลทัตตาหนีไป. ทหารรักษาวังทั้งหลาย
เห็นพระเจาอุเทน กําลังหนีไป จึงกราบทูลแดพระราชา. พระราชาทรง
สงพลไปดวยพระดํารัสสั่งวา " พวกเจาจงไปเร็ว ." พระเจาอุเทน
ทรงทราบวา พลนิกายไลตามแลว จึงทรงแกกระสอบกหาปณะ ทํา
กหาปณะใหตก. พวกมนุษยเก็บกหาปณะขึ้นแลวไลตามไปอีก. ฝาย
พระเจาอุเทน ก็ทรงแกกระสอบทองแลวทําใหตก เมื่อมนุษยเหลานั้น
มัวเนิ่นชาอยู เพราะความละโมบในทอง ก็เสด็จถึงคายของพระองค ซึ่ง
ตั้งอยูภายนอก. ขณะนั้น พลนิกายพอเห็นทาวเธอเสด็จมา ก็แวดลอมเชิญ
เสด็จใหเขาไปสูพระนครของตน. ทาวเธอครั้นพอเสด็จไปแลว ก็อภิเษก
พระนางวาสุลทัตตา ตั้งไวในตําแหนงอัครมเหสี.
นี้เปนเรื่องของพระนางวาสุลทัตตา.

ประวัตินางมาคันทิยา
อนึ่ง หญิงอื่นอีก ชื่อวา นางมาคันทิยา ก็ไดตําแหนงแหง
อัครมเหสี แตสํานักของพระราชา. ไดยินวา นางเปนธิดาของพราหมณ
ชื่อมาคันทิยะ ในแควนกุร,ุ แมมารดาของนางก็ชื่อวามาคันทิยาเหมือน
กัน. ถึงอาของนางก็ชื่อวา มาคันทิยะดวย นางเปนคนมีรูปงามเปรียบ
ดวยเทพอัปสร. ก็บิดาของนาง เมื่อไมไดสามีที่คูควร [แกนาง] แม
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จะถูกตระกูลใหญ ๆ ออนวอน ก็กลับตะเพิดเอาวา " พวกทานไมคูควร
แกลูกสาวของฉัน " แลวไลสงไป. ตอมาวันหนึ่ง พระศาสดาทรงตรวจ
ดูสัตวโลกในเวลาใกลรงุ ทรงเห็นอุปนิสัยแหงอนาคามิผล ของมาคันทิยพราหมณ พรอมทั้งปชาบดี ทรงถือบาตรจีวรของพระองคแลว ไดเสด็จ
ไปสูสถานเปนที่บําเรอไฟของพราหมณนั้น ในภายนอกนิคม. พราหมณ
นั้นแลเห็นอัตภาพอันเลิศดวยความงามแหงพระรูปของพระตถาคตแลว ก็
คิดวา " ชื่อวาบุรุษอื่นผูเชนกับบุรุษนี้ ยอมไมมีในโลกนี,้ บุรุษนี้เปนผู
คูควรแกธิดาของเรา, เราจักใหธิดาของเราแกบุรุษนี้ เพื่อประโยชนจะได
เลี้ยงดูกัน" ดังนี้แลวจึงกลาววา " ทานสมณะ ธิดาของขาพเจามีอยูคนหนึ่ง
ขาพเจายังไมเห็นชายผูคูควรแกนาง ตลอดกาลมีประมาณเทานี้, ทานเปน
ผูคูควรแกนาง, และนางก็เปนผูคูควรแกทานแท, ควรทานไดนางไวเปน
บาทบริจาริกา และนางก็ควรไดทานไวเปนภัสดา, เราจักใหนางแกทาน
ทานจงยืนอยูในที่นี้แล จนกวาขาพเจาจะไป (กลับมา)." พระศาสดา
ไมตรัสอะไร ไดทรงดุษณีภาพ. พราหมณไปสูเรือนโดยเร็วกลาว
(กะนางพราหมณี) วา " นาง ! นาง ! เราเห็นผูที่สมควรแกลูกสาว
ของเราแลว, หลอนจงแตงตัวลูกเร็ว ๆ เขา " ใหธิดานั้นแตงตัวแลว
พาไป พรอมกับนางพราหมณี ไดไปสูสํานักของพระศาสดา. ทั่วพระนคร
กึกกอง (แตกตื่น) วา " พราหมณนี้ไมให (ลูกสาว) แกใคร ๆ
ดวยอางวา "ชายผูสมควรแกลูกสาวของเราไมมี " ตลอดกาลมีประมาณ
เทานี้. ไดยินวา "เขากลาววา 'วันนี้ เราเห็นชายผูสมควรแกลูกสาว
๑

๑. ภรรยา.
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ของเราแลว,' ชายผูนั้นจะเปนเชนไรหนอ ? พวกเราจักดูชายผูนั้น."
มหาชนจึงออกไปพรอมกับพราหมณนั้นดวย. เมื่อพราหมณนั้นพาธิดา
มาอยู. พระศาสดามิไดประทับยืนในที่ที่พราหมณนั้นพูดไว ทรงแสดง
เจดียคือรอยพระบาทไวในที่นั้นแลว ไดเสด็จไปประทับยืนในที่อื่น.
แทจริง เจดียคือรอยพระบาทของพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมปรากฏในที่
ที่พระองคทรงอธิษฐานแลวเหยียบไวเทานั้น, ยอมไมปรากฏในที่อื่น;
อนึ่ง เจดียค ือรอยพระบาท เปนสิ่งที่ทรงอธิษฐานไวเพื่อประสงคแก
บุคคลเหลาใด, บุคคลเหลานั้นจําพวกเดียว ยอมแลเห็นเจดียคือรอย
พระบาทนั้น; ก็สัตวมีชางเปนตน จงเหยียบก็ตาม, มหาเมฆ (หาฝน
ใหญ) จงตกก็ตาม, ลมบาหมู จงพัดก็ตาม เพื่อจะใหบุคคลเหลานั้น
แลไมเห็น, ใครๆ ก็ไมสามารถเพื่อจะลบเจดียคือรอยพระบาทนั้นได.
ลําดับนั้น นางพราหมณี กลาวกะพราหมณวา "ชายนั้นอยูที่ไหน ?"
พราหมณคิดวา " เราไดพูดกะเขาวา ' ทานจงยืนอยูในที่นี้,' เขาไปเสีย
ในที่ไหนหนอ ?" แลดูอยู ก็เห็นเจดียคือรอยพระบาท จึงกลาววา
" นี้เปนรอยเทาของผูนั้น." นางพราหมณีรายลักษณะมนตแลวตรวจตรา
ดูลักษณะแหงรอยพระบาท เพราะความเปนผูแคลวคลองในเวททั้ง ๓
พรอมทั้งมนตสําหรับทายลักษณะ กลาววา " ทานพราหมณ นี้มิใช
รอยเทาของผูมักเสพกามคุณ ๕" แลวกลาวคาถานี้วา
"ก็คนเจาราคะ พึงมีรอยเทากระหยง (เวา
กลาง), คนเจาโทสะ ยอมมีรอยเทาอันสนบีบ
(หนักสน), คนเจาโมหะ ยอมมีรอยเทาจิกลง
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(หนักทางปลายนิ้วเทา), คนมีกิเลสเครื่องมุงบังอัน
เปดแลว มีรอยเชนนี้ นี.้ "
ลําดับนั้น พราหมณกลาวกะนางวา " นาง หลอนเปนผูมีปกติ
เห็นมนต เหมือนจระเขในตุมน้ํา เหมือนโจรอยูในทามกลางเรือน,
จงนิ่งเสียเถิด." นางพราหมณีกลาววา " ทานพราหมณ ทานอยากจะ
พูดคําใด ก็จงพูดคํานั้น; รอยเทานี้ มิใชรอยเทาของผูมักเสพกามคุณ ๕."
พราหมณแลดูขางโนนขางนี้ เห็นพระศาสดาแลวกลาววา " นี้ คือ
ชายผูนั้น" จึงไปกลาววา " ทานสมณะ ขาพเจาจะใหธิดาเพื่อตองการ
ไดเลี้ยงดูกัน ." พระศาสดาไมตรัสเลยวา " เรามีความตองการดวยธิดา
ของทานหรือไมมี" ตรัสวา " พราหมณ เราจะกลาวเหตุอันหนึ่งแก
ทาน," เมื่อพราหมณกลาววา " จงกลาวเถิดทานสมณะ" จึงตรัสบอก
การที่พระองคถูกมารติดตาม ตั้งแตออกผนวช จนถึงโคนตนอชปาลนิโครธและการประเลาประโลมอันธิดามารทั้งหลายผูมาเพื่อระงับความโศก
ของมารนั้น ผูโศกาดูรอยูวา " บัดนี้ พระสมณโคดมนี้ลวงวิสัยแหง
เราเสียแลว" ประกอบขึ้นดวยสามารถแหงเพศนางกุมาริกาเปนตน ที่
โคนตนอชปาลนิโครธ แลวตรัสพระคาถานี้วา
" เรามิไดมีความพอใจในเมถุน เพราะเห็นนาง
ตัณหา นางอรดี และนางราคา, ไฉนเลา ? จักมีความ
พอใจเพราะเห็นธิดาของทานนี้ ซึ่งเต็มไปดวยมูตร
และกรีส, เราไมปรารถนาจะถูกตองธิดาของทานนี้
แมดวยเทา."
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ในที่สดุ แหงคาถา พราหมณและพราหมณี ก็ตั้งอยูในอนาคามิผล.
ฝายนางมาคันทิยาผูเปนธิดาแล ผูกอาฆาตในพระศาสดา วา " ถาสมณะ
นั้น ไมมคี วามตองการดวยเรา, ก็ควรกลาวถึงความที่ตนไมมีความ
ตองการ; แตสมณะนี้ ( กลับ) ทําใหเราเปนผูเต็มไปดวยมูตรและกรีส;
เอาเถอะ, เราอาศัยความถึงพรอมดวยชาติ, ตระกูล, ประเทศ, โภคะ
ยศและวัย ไดภัสดาเห็นปานนั้นแลว จักรูกรรมอันเราควรทําแกสมณโคดม.
ถามวา " ก็พระศาสดา ทรงทราบความเกิดขึ้นแหงความอาฆาต
ในพระองค ของนางหรือไมทรงทราบ ?"
ตอบวา "ทรงทราบเหมือนกัน."
ถามวา "เมื่อพระองคทรงทราบ เหตุไฉนจึงตรัสพระคาถา ?"
ตอบวา " พระองคตรัสพระคาถา ดวยสามารถแหงพราหมณและ
พราหมณีทั้งสองนอกนี้."
ธรรมดา พระพุทธเจาทั้งหลายไมทรงคํานึงถึงความอาฆาต ยอม
ทรงแสดงธรรม ดวยสามารถแหงบุคคลผูควรบรรลุมรรคผลเทานั้น.
มารดาบิดา พานางมาคันทิยานั้น ไปฝากนายจูฬมาคันทิยะ ผูเปน
นองชายแลวไปสูสํานักของพระศาสดา ทั้งสองคนบวชแลว ก็ไดบรรลุ
อรหัตผล.
ฝายนายจูฬมาคันทิยะคิดวา " ธิดาของเราไมควรแกผูต่ําชา,
ควรแกพระราชาผูเดียว" จึงพานางไปสูเมืองโกสัมพี ตบแตงดวยเครื่อง
ประดับทั้งปวงแลว ไดถวายแดพระเจาอุเทน ดวยคําวา " นางแกวนี้
ควรแกสมมติเทพ (ฝาละอองธุลพี ระบาท). " พระเจาอุเทนนั้นพอ
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ทอดพระเนตรเห็นนาง ก็เกิดสิเนหาอยางแรงกลา จึงประทานการอภิเษก
ทํามาตุคาม ๕๐๐ ใหเปนบริวารของนาง ตั้งไวในตําแหนงแหงอัครมเหสี
แลว.
นี้เปนเรื่องของนางมาคันทิยา.
พระเจาอุเทนนั้น ไดมีอัครมเหสี ๓ นาง ซึง่ มีหญิงฟอน ๑,๕๐๐
นางเปนบริวาร ดวยประการดังนี้.

สามเศรษฐีกับดาบส
ก็ในสมัยนั้นแล เมืองโกสัมพี มีเศรษฐี ๓ คน คือ โฆสกเศรษฐี, กุกกุฏเศรษฐี, ปาวาริกเศรษฐี, เศรษฐีเหลานั้น เมื่อวัสสูปนายิกาใกลเขามาแลว, เห็นดาบส ๕๐๐ มาจากหิมวันตประเทศ กําลัง
เที่ยวไปเพื่อภิกษาในพระนคร ก็เลื่อมใส จึงนิมนตใหนั่ง ใหฉันแลว
รับปฏิญญาใหอยูในสํานักของตนตลอด ๔ เดือน ใหปฏิญญาเพื่อตองการ
แกอันมาอีก ในสมัยที่ชุมดวยฝน (ฤดูฝน) แลวสงไป. จําเดิมแตนั้น
แมดาบสทั้งหลาย อยูในหิมวันตประเทศตลอด ๘ เดือนแลว จึงอยูใน
สํานักของเศรษฐีเหลานั้น ตลอด ๔ เดือน. ดาบสเหลานั้น เมื่อมาจาก
หิมวันตประเทศในเวลาอื่น เห็นตนไทรใหญตนหนึ่ง ในแดนอรัญ จึง
นั่งที่โคนตนไทรนั้น. บรรดาดาบสเหลานั้น ดาบสผูเปนหัวหนาคิดวา
"เทวดาผูสิงอยูในตนไมนี้ จักมิใชเทวดาผูต่ําศักดิ์, เทวราชผูมีศักดิ์ใหญ
ทีเดียวพึงมีที่ตนไทรนี้; เปนการดีหนอ, ถาหากเทวราชนี้พึงให
น้ําควรดื่มแกหมูฤษี." เทวราชนั้นไดถวายน้ําดื่มแลว. ดาบสคิดถึงน้ําอาบ.
เทวราชก็ไดถวายน้ําอาบแมนั้น. ตอจากนั้น ดาบสผูเปนหัวหนาก็คิดถึง
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โภชนะ เทวราชก็ถวายโภชนะแมนั้น. ลําดับนั้น ดาบสนั้นไดมีความปริวิตกนี้วา "เทวราชนี้ใหทุกสิ่งที่เราคิดแลว, เออหนอ เราพึงเห็นเทวราช
นั้น." เทวราชนั้น ชําแรกลําตนไม แสดงตนแลว. ขณะนั้น ดาบส
ทั้งหลายถามเทวราชนั้นวา " ทานเทวราช ทานมีสมบัติมาก สมบัตินี้
ทานไดแลว เพราะทํากรรมอะไรหนอ ?"
เทวราช. ขออยาซักถามเลย พระผูเปนเจา.
ดาบส. จงบอกมาเถิด ทานเทวราช.
เทวราชนั้นละอายอยู เพราะกรรมที่ตนทําไวเปนกรรมเล็กนอย
จึงไมกลาจะบอก, แตเมื่อถูกดาบสเหลานั้นเซาซี้บอย ๆ ก็กลาววา
"ถาเชนนั้น ขอทานทั้งหลายจงฟง" ดังนี้แลว จึงเลา.

ประวัติเทวดา
ไดยินวา เทวราชนั้นเปนคนเข็ญใจคนหนึ่ง แสวงหาการงาน
จางอยู ไดการงานจางในสํานักของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแลว ก็อาศัย
การงานนั้นเลี้ยงชีวิต. ตอมา เมื่อถึงวันอุโบสถวันหนึ่ง อนาถบิณฑิกเศรษฐี มาจากวิหารแลว ถามวา " ในวันนี้ ใคร ๆ ไดบอกความเปน
วันอุโบสถแกลูกจางคนนั้นแลวหรือ ?" คนในบานตอบวา " ขาแตนาย
ยังไมไดบอก." อนาถบิณฑิกะกลาววา " ถาเชนนั้น พวกเจาจงหุง
หาอาหารเปนไวสําหรับเขา." คราวนั้น คนเหลานั้นก็หุงขาวสุกแหง
ขาวสารกอบหนึ่งไวเพื่อชายนั้น. ชายนั้นทํางานในปาตลอดวันนั้น มา
ในเวลาเย็น เมื่อเขาคดขาวให ก็ยังไมบริโภคโดยพลันกอน ดวยคิดวา
" เราเปนผูหิวแลว" คิดวา "ในวันทั้งหลายอื่น ความโกลาหลใหญ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 276

ยอมมีในเรือนนี้วา ' ขอทานจงใหขาว ขอทานจงใหแกง ขอทานจงให
กับ,' ในวันนี้ ทุกคนเปนผูเงียบเสียง นอนแลว, พากันคดอาหารไว
เพื่อเราคนเดียวเทานั้น; นี้เปนอยางไรหนอ ?" จึงถามวา " คนที่เหลือ
บริโภคแลวหรือ ?" คนทั้งหลายตอบวา " ไมบริโภค พอ."
ผูรับจาง. เพราะเหตุไร ?
คนทั้งหลาย. ในเรือนนี้ เขาไมหุงอาหารในเย็นวันอุโบสถทั้งหลาย.
คนทุกคน ยอมเปนผูรักษาอุโบสถ, โดยที่สุด เด็กแมผูยังดื่มนม ทาน
มหาเศรษฐี ก็ใหบวนปาก ใหใสของมีรสหวาน ๔ ชนิด ลงในปาก
ทําใหเปนผูรักษาอุโบสถแลว, เมื่อประทีปซึ่งระคนดวยน้ําหอม สวางอยู
เด็กเล็กและเด็กใหญทั้งหลายไปสูที่นอนแลว ยอมสาธยายอาการ ๓๒;
แตวา พวกเรามิไดทําสติไว เพื่อจะบอกความที่วันนี้เปนวันอุโบสถแก
ทาน, เพราะเหตุนั้น พวกเราจึงหุงขาวไวเพื่อทานคนเดียว, ทานจงรับ
ประทานอาหารนั้นเถิด.
ผูรับจาง. ถาการที่เราเปนผูรักษาอุโบสถในบัดนี้ ยอมควรไซร
แมเราก็พึงเปนผูรักษาอุโบสถ.
คนทั้งหลาย. เศรษฐียอมรูเรื่องนี้.
ผูรับจาง. ถาเชนนัน้ ขอพวกทานจงถามเศรษฐีนั้น.
คนเหลานั้น ไปถามเศรษฐีแลว เศรษฐีกลาวอยางนี้วา "ชาย
นั้นไมบริโภคในบัดนี้ บวนปากแลว อธิษฐานองคอุโบสถทั้งหลาย จัก
ไดอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่ง." ฝายคนรับจางฟงคํานั้น ไดกระทําตามนั้นแลว.
เมื่อเขาหิวโหยแลว เพราะทํางานตลอดทั้งวัน ลมกําเริบแลวในสรีระ, เขา
๑

๑. คือ เนยใส เนยขน น้ําผึ้ง น้ําออย.
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เอาเชือกผูกทอง จับทีป่ ลายเชือกแลวกลิ้งเกลือกอยู. เศรษฐี สดับ
ประพฤติเหตุเชนนั้น มีคนถือคบเพลิงใหคนถือเอาของมีรสหวาน ๔ ชนิด
มาสูสํานักของชายนั้น ถามวา " เปนอยางไร ? พอ."
ผูรับจาง. นาย ลมกําเริบแกขาพเจา.
เศรษฐี. ถาอยางนั้น เจาจงลุกขึ้น เคี้ยวกินเภสัชนี้.
ผูรับจาง. นาย แมทานทั้งหลายรับประทานแลวหรือ ?
เศรษฐี. ความไมสบาย ของพวกเราไมมี: เจาเคี้ยวกินเถิด.
เขากลาววา "นาย ขาพเจา เมื่อทําอุโบสถกรรม ไมไดอาจเพื่อ
จะทําอุโบสถกรรมทั้งสิ้นได, แมในอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งของขาพเจาอยา
ไดเปนของบกพรองเลย" ดังนี้แลว ก็ไมปรารถนา ( เพื่อจะเคี้ยวกิน).
ชายนั้น แมอันเศรษฐีกลาวอยูวา "อยาทําอยางนี้เลยพอ" ก็ไม
ปรารถนาแลว, เมื่ออรุณขึ้นอยู ทํากาละแลว เหมือนดอกไมที่เหี่ยวแหง
ฉะนั้น เกิดเปนเทวดาที่ตนไทรนั้น. เพราะเหตุนั้น เทวดานั้น
ครั้นกลาวเนื้อความนี้แลว จึงกลาววา " เศรษฐีนั้นเปนผูนับถือพระพุทธเจาวาเปนของเรา นับถือพระธรรมวาเปนของเรา นับถือพระสงฆ
วาเปนของเรา. สมบัตินั้นขาพเจาไดแลว ดวยผลอันไหลออกแหง
อุโบสถกรรมกึ่งหนึ่ง ซึ่งขาพเจาอาศัยเศรษฐีนั้นกระทําแลว."

ดาบสเลื่อมใสออกบวช
ดาบส ๕๐๐ พอฟงคําวา " พระพุทธเจา" ก็ลุกขึ้นประคอง
อัญชลีตอเทวดา กลาววา " ทานพูดวา ' พระพุทธเจา" ดังนี้แลว
ใหเทวดานั้นปฏิญญา ๓ ครั้งวา "ขาพเจาพูดวา 'พระพุทธเจา," แลว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 278

เปลงอุทานวา " แมเสียงกึกกองนี้แล ก็หาไดยากในโลก" แลวกลาววา
" ทานเทวดา พวกเราเปนผูอันทานใหไดฟงเสียง ที่ยังมิไดเคยฟงแลว
ในแสนกัลปเปนอเนก." ลําดับนั้น พวกดาบสที่เปนอันเตวาสิก ได
กลาวคํานี้กะอาจารยวา " ถาเชนนั้น พวกเราจงพากันไปสูสํานักของ
พระศาสดา." อาจารยกลาววา " พอทั้งหลาย เศรษฐี ๓ ทานเปน
ผูมีอุปการะมากแกพวกเรา, พรุงนี้พวกเรารับภิกษาในที่อยูของเศรษฐี
เหลานั้น บอกแมแกเศรษฐีเหลานั้นแลว จึงจักไป, พอทั้งหลาย
พวกพอ จงยับยั้งอยูกอน." ดาบสเหลานั้น ยับยั้งอยูแลว, ในวันรุงขึ้น
พวกเศรษฐี เตรียมขาวยาคูและภัตแลว ปูอาสนะไว รูวา "วันนี้
เปนวันมาแหงพระผูเปนเจาของเราทั้งหลาย;" ทําการตอนรับ ดาบส
เหลานั้นไปสูที่อยู เชิญใหนั่ง ไดถวายภิกษาแลว. ดาบสเหลานั้น ทํา
ภัตกิจเสร็จแลวกลาววา " ทานมหาเศรษฐีทั้งหลาย พวกเราจักไป."
เศรษฐี. ทานผูเจริญทั้งหลาย ทานทั้งหลายรับปฏิญญาของพวก
ขาพเจา ตลอด ๔ เดือน ซึ่งมีในฤดูฝนแลวมิใชหรือ ? บัดนี้พวก
ทานจักไปไหน ?
ดาบส. ไดยินวา พระพุทธเจาเกิดขึ้นแลวในโลก, พระธรรมก็
เกิดขึ้นแลว, พระสงฆก็เกิดขึ้นแลว, เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายจักไมสู
สํานักของพระศาสดา.
เศรษฐี. ก็การไปสูส ํานักของพระศาสดาองคนั้น ควรแกทาน
ทั้งหลายเทานั้นหรือ ?
ดาบส. แมคนเหลาอื่นก็ควร ไมหาม ผูมีอายุ.
เศรษฐี. ทานผูเจริญ ถาเชนนัน้ ขอทานทั้งหลายจงรอกอน
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แมพวกขาพเจา ทําการตระเตรียมแลว ก็จะไป.
ดาบสเหลานั้น กลาววา "เมื่อทานทั้งหลายทําการตระเตรียมอยู,
ความเนิ่นชายอมมีแกพวกเรา, พวกเราจะไปกอน, ทานทั้งหลายพึงมา
ขางหลัง" ดังนี้แลว ก็ไปกอน, เฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา ชมเชยแลว
ถวายบังคม นั่ง ณ สวนขางหนึ่ง.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสอนุปุพพีกถา แสดงธรรมแกดาบส
เหลานั้น. ในที่สุดแหงเทศนา ดาบสทั้งปวงบรรลุพระอรหัตพรอม
ทั้งปฏิสัมภิทาทั้งหลายแลว ทูลขอบรรพชา ไดเปนผูทรงบาตรและจีวร
อันสําเร็จดวยฤทธิ์ ดุจพระเถระมีพรรษาตั้ง ๑๐๐ ในลําดับแหงพระดํารัส
วา "ทานทั้งหลาย จงเปนภิกษุมาเถิด ."

สามเศรษฐีสรางวิหาร
เศรษฐีทั้งสามแมนั้นแล จัดเกวียนคนละ ๕๐๐ เลม บรรทุกเครื่อง
อุปกรณแกทาน มีผา เครื่องนุงหม เนยใส น้ําผึง้ และน้ําออยเปนตน
ไปถึงเมืองสาวัตถีแลว เขาไปสูพระเชตวัน ถวายบังคมพระศาสดา สดับ
ธรรมกถาแลว ในที่สุดแหงกถา ก็ตงั้ อยูในโสดาปตติผล ถวายทานอยู
ในสํานักของพระศาสดาประมาณกึ่งเดือนแลว ทูลเชิญพระศาสดา เพื่อ
ประโยชนเสด็จไปสูเมืองโกสัมพี, เมื่อพระศาสดาจะประทานปฏิญญา จึง
ตรัสวา "คฤหบดีทั้งหลาย พระตถาคตทั้งหลาย ยอมยินดียงิ่ ในเรือน
วางแล" จึงทูลวา " ขอนั้น พวกขาพระองคทราบแลว พระเจาขา
การที่พระองคเสด็จมาดวยสาสนที่พวกขาพระองคสงไป ยอมควร"
ดังนี้แลว ไปสูเมืองโกสัมพี ใหสรางมหาวิหาร ๓ หลังคือ โฆสกเศรษฐี
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ใหสรางโฆสิตาราม, กุกกุฏเศรษฐี ใหสรางกุกกุฏาราม, ปาวาริกเศรษฐี
ใหสรางปาวาริการาม แลวสงสาสนไปเพื่อประโยชนแกอนั เสด็จมาแหง
พระศาสดา.
พระศาสดาทรงสดับสาสนของเศรษฐีเหลานั้น ก็ไดเสด็จไป
ในที่นั้นแลว. เศรษฐีเหลานั้นตอนรับ เชิญใหพระศาสดาเสด็จเขาไปใน
วิหารแลว มอบถวาย ๓ ครั้งวา "ขาพระองคขอถวายวิหารนี้แกภิกษุสงฆอันมาแต ๔ ทิศ ซึง่ มีพระพุทธเจาเปนประมุข" ดังนี้แลวยอม
ปฏิบัติตามวาระ ๆ . พระศาสดา ยอมประทับอยูในวิหารหนึ่งๆ ทุก ๆ วัน,
ประทับอยูในวิหารของเศรษฐีคนใด, ก็ยอมเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต
ที่ประตูเรือนของเศรษฐีคนนั้นแล.
๑

นายสุมนมาลาการเลี้ยงภิกษุสงฆ
ก็เศรษฐีทั้งสามคนนั้น ไดมีนายชางมาลาชื่อสุมนะ เปนผูอุปฏฐาก.
นายสุมนมาลาการนั้น กลาวกะเศรษฐีเหลานั้น อยางนี้วา "ขาพเจา
เปนผูกระทําการอุปฏฐากทานทั้งหลายตลอดกาลนาน, เปนผูใครเพื่อ
จะยังพระศาสดาใหเสวย: ขอทานทั้งหลาย จงใหพระศาสดาแกขาพเจา
วันหนึ่ง."
เศรษฐีทั้งสามนั้นกลาววา "นาย ถาเชนนั้น ทานจงนิมนต
พระศาสดาเสวยในวันพรุงนี้เถิด." นายสุมนมาลาการนั้นรับคําวา "ดีแลว
นาย " ดังนี้ จึงนิมนตพระศาสดา ตระเตรียมเครื่องสักการะ. ในกาลนั้น
พระราชาพระราชทานกหาปณะ ๘ กหาปณะ ใหเปนคาดอกไมแกนาง
สามาวดีทุก ๆ วัน. ทาสีของนางสามาวดีนั้นชื่อนางขุชชุตตรา ไปสูสํานัก
๑. ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติ.
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ของนายสุมนมาลาการ รับดอกไมทั้งหลายเนืองนิตย. ตอมา นายมาลาการ
กลาวกะนางขุชชุตตรานั้น ผูมาในวันนั้น วา "ขาพเจานิมนตพระศาสดา
ไวแลว, วันนี้ ขาพเจาจักบูชาพระศาสดาดวยดอกไมอันเลิศ; นางจง
รออยู เปนผูชวยเหลือในการเลี้ยงพระฟงธรรม ( เสียกอน) แลวจึง
รับดอกไมไป." นางรับคําวา "ได."
นายสุมนะ เลี้ยงภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุขแลว ได
รับบาตรเพื่อประโยชนแกการการทําอนุโมทนา. พระศาสดาทรงเริ่ม
ธรรมเทศนาเปนเครื่องอนุโมทนาแลว. ฝายนางขุชชุตตรา สดับธรรมกถา
ของพระศาสดาอยูเทียว ตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว. ในวันทั้งหลายอื่น
นางถือเอากหาปณะ ๔ ไวสําหรับตน รับดอกไมไปดวยกหาปณะ ๔. ใน
วันนั้น นางรับดอกไมไปดวยกหาปณะทั้ง ๘ กหาปณะ.
ลําดับนั้น นางสามาวดี กลาวกะนางขุชชุตตรานั้นวา "แม
พระราชาพระราชทานคาดอกไมแกเราเพิ่มขึ้น ๒ เทาหรือหนอ ?"
ขุชชุตตรา. หามิได พระแมเจา.
สามาวดี. เมื่อเปนเชนนี้ เพราะเหตุไร ดอกไมจึงมากเลา ?
ขุชชุตตรา. ในวันทั้งหลายอื่น หมอมฉันถือเอากหาปณะ ๔ ไว
สําหรับตน นําดอกไมมาดวยกหาปณะ ๔.
สามาวดี. เพราะเหตุไร ในวันนี้ เจาจึงไมถือเอา ?
ขุชชุตตรา. เพราะความที่หมอมฉันฟงธรรมกถาของพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวบรรลุธรรม.
ลําดับนั้น นางสามาวดีมิไดคุกคามนางขุชชุตตรานั้นเลยวา
"เหวย นางทาสีผูชั่วราย เจาจงใหกหาปณะที่เจาถือเอาแลวตลอดกาล
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มีประมาณเทานี้ แกเรา" กลับกลาววา " แม เจาจงทําแมเราทั้งหลาย
ใหดื่มอมฤตรสที่เจาดื่มแลว," เมื่อนางกลาววา " ถาอยางนั้น ขอ
พระแมเจาจงยังหมอมฉันใหอาบน้ํา" จึงใหนางอาบน้ํา ดวยหมอ
น้ําหอม ๑๖ หมอแลว รับสั่งใหประทานผาสาฎกเนื้อเกลี้ยง ๒ ผืน. นาง
ขุชชุตตรานั้น นุงผืนหนึ่ง หมผืนหนึ่ง ใหปูอาสนะแลว ใหนําพัดมา
อันหนึ่ง นัง่ บนอาสนะ จับพัดอันวิจิตร เรียกมาตุคาม ๕๐๐ มาแลว
แสดงธรรมแกหญิงเหลานั้น โดยทํานองที่พระศาสดาทรงแสดงแลว
นั้นแล. หญิงแมทั้งปวงเหลานั้น ฟงธรรมกถาของนางแลว ก็ตั้งอยูใน
โสดาปตติผล. หญิงแมทั้งปวงเหลานั้นไหวนางขุชชุตตราแลว กลาววา
" แม จําเดิมแตวันนี้ ทานอยาทําการงานอันเศราหมอง (งานไพร),
ทานจงตั้งอยูในฐานะแหงมารดาและฐานะแหงอาจารยของพวกขาพเจา
ไปสูสํานักพระศาสดา ฟงธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแลว จงกลาวแก
พวกขาพเจา." นางขุชชุตตราการทําอยูอยางนั้น ในกาลอื่น ก็เปนผูทรง
พระไตรปฎกแลว.

นางขุชชุตตราเลิศในทางแสดงธรรม
ตอมา พระศาสดาทรงตั้งนางขุชชุตตรานั้นไวในเอตทัคคะวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย นางขุชชุตตรานี้นั้น เปนผูเลิศกวาบรรดาอุบาสิกาสาวิกา
ของเรา ผูเปนธรรมกถิกา [แสดงธรรมกถา]. หญิง ๕๐๐ แมเหลา
นั้นแล กลาวกะนางขุชชุตตรานั้นอยางนี้วา "แม พวกขาพเจาใครเพื่อ
จะเฝาพระศาสดา, ขอทานจงแสดงพระศาสดานั้นแกขาพเจาทั้งหลาย,
๑

๑. นัยหนึ่ง แปลวา "ภิกษุทงั้ หลาย บรรดาอุบาสิกาสาวิกา ของเรา ผูกลาวธรรมทั้งหลาย
นางขุชชุตตรานี้ เปนผูเลิศ."
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พวกขาพเจาจะบูชาพระศาสดานั้น ดวยเครื่องสักการบูชา มีของหอม
และระเบียบดอกไมเปนตน."
ขุชชุตตรา. แมเจาทั้งหลาย ชื่อวาราชสกุล เปนของหนัก,
ขาพเจาไมอาจเพื่อจะพาทานทั้งหลายไปภายนอกได.
พวกหญิง. แม ทานอยาใหพวกขาพเจาฉิบหายเสียเลย, ขอทาน
จงแสดงพระศาสดาแกพวกขาพเจาเถิด.
ขุชชุตตรา. ถาอยางนั้น การดูแล เปนการที่ทานอาจ [ทําได]
ดวยชองมีประมาณเทาใด, จงเจาะชองมีประมาณเทานั้น ที่ฝาหองเปน
ที่อยูของพวกทาน; ใหนําของหอมและระเบียบดอกไมเปนตนมาแลว
ยืนอยูในที่นั้น ๆ จงดูแล จงเหยียดหัตถทั้งสองออกถวายบังคม และจง
บูชาพระศาสดา ผูเสด็จไปสูเรือนของเศรษฐีทั้งสาม.
หญิงเหลานั้นกระทําอยางนั้นแลว แลดูพระศาสดาผูเสด็จไปและ
เสด็จมาอยู ถวายบังคม และบูชาแลว.

ประวัติหนาตาง
ตอมาวันหนึ่ง พระนางมาคันทิยา เสด็จออกเดินจากพื้นปราสาท
ของตนไปสูที่อยูของหญิงเหลานั้น เห็นชองในหองทั้งหลายแลว จึงถาม
วา " นี้อะไรกัน ?" เมื่อหญิงเหลานั้น ผูไมรูความอาฆาตที่พระนางนั้น
ผูกไวในพระศาสดา จึงตอบวา "พระศาสดาเสด็จมาสูนครนี้, พวก
หมอมฉันยืนอยูในที่นี้ ยอมถวายบังคมและบูชาพระศาสดา" ดังนี้แลว
คิดวา " พระสมณโคดม ชื่อวามาแลวสูนครนี้ บัดนี้เราจักกระทํา
กรรมที่ควรทําแกพระสมณโคดมนั้น แมหญิงเหลานี้ ก็เปนอุปฏฐายิกา
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ของพระสมณโคดมนั้น, เราจักรูกรรมที่พึงทําแมแกหญิงเหลานี้" จึง
ไปกราบทูลแดพระราชา วา " ขาแตมหาราช หญิง ๕๐๐ รวมทั้ง
พระนางสามาวดี มีความปรารถนาในภายนอก, พระองคจักไมมีพระชนม
โดย ๒-๓ วันเปนแน ." พระราชาไมทรงเชื่อแลวดวยทรงพระดําริวา
"หญิงเหลานั้น จักไมทํากรรมเห็นปานนี้." แตเมื่อพระนางมาคันทิยา
กราบทูลอีก ก็ไมทรงเชื่ออยูนั่นเอง.
ลําดับนั้น พระนางมาคันทิยาจึงกราบทูลพระราชานั้น ผูแม
เมื่อตนกราบทูลอยางนี้ถึง ๓ ครั้ง ก็ไมทรงเชื่อ วา " ถาพระองคไม
ทรงเชื่อ (คํา) หมอมฉันไซร ขาแตมหาราช ขอพระองคจงเสด็จ
ไปสูที่อยูของหญิงเหลานั้นแลว ทรงใครครวญเถิด." พระราชาเสด็จไป
ทอดพระเนตรเห็นชองในหองทั้งหลาย จึงตรัสถามวา "นี่อะไรกัน ?"
เมื่อหญิงเหลานั้นกราบทูลเนื้อความนั้นแลว, ไมทรงพิโรธตอหญิง
เหลานั้น มิไดตรัสอะไร ๆ เลย, รับสั่งใหปดชองทั้งหลายเสีย แลวให
ทําหนาตางมีชองนอยไวในหองทั้งปวง. ไดยินวา หนาตางมีชองนอย
ทั้งหลาย เกิดขึ้นแลวในกาลนั้น.

พระศาสดาผจญกับการแกแคน
พระนางมาคันทิยา ไมอาจเพื่อจะทําอะไร ๆ แกหญิงเหลานั้นได
ก็ดําริวา " เราจักทํากรรมที่ควรทําแกพระสมณโคดมใหได" จึงให
คาจางแกชาวเมืองแลวกลาววา " พวกเจาพรอมดวยพวกผูชายที่เปน
ทาสและกรรมกร จงดา บริภาษ พระสมณโคดมผูเขาไปสูภายในพระนคร
เที่ยวอยู ใหหนีไป." พวกมิจฉาทิฏฐิผูไมเลื่อมใสในรัตนะ ๓ ก็ติดตาม
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พระศาสดาผูเสด็จไปสูภายในพระนคร ดาอยู บริภาษอยูดวยวัตถุสําหรับ
ดา ๑๐ อยางวา
๑. "เจาเปนโจร
๒. เจาเปนพาล
๓. เจาเปนบา
๔. เจาเปนอูฐ
๕. เจาเปนวัว
๖. เจาเปนลา
๗. เจาเปนสัตวนรก
๘. เจาเปนสัตวดิรัจฉาน
๙. สุคติของเจาไมมี
๑๐.เจาหวังไดทุคติอยางเดียว."
ทานพระอานนทฟงคํานั้นแลว ไดกราบทูลคํานี้กะพระศาสดาวา
"ขาแตพระองคผูเจริญ ชาวเมืองเหลานี้ ยอมดา ยอมบริภาษพวกเรา,
พวกเราจะไปในที่อื่นจากที่นี้."
พระศาสดาตรัสถามวา " เราจะไปที่ไหน อานนท."
พระอานนทกราบทูลวา " ไปเมืองอื่น พระเจาขา."
พระศาสดา. เมื่อพวกมนุษยในเมืองนั้นดาอยู, เราจักไปในที่ไหน
กันอีกเลา ? อานนท.
พระอานนท. ไปสูเมืองอื่น แมจากเมืองนั้น พระเจาขา.
พระศาสดา. เมื่อพวกมนุษยในเมืองนั้นดาอยู, เราจักไปในที่ไหน
กันเลา ?
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พระอานนท. ไปเมืองอื่นจากเมืองนั้น พระเจาขา.
พระศาสดา. อานนท การทําอยางนี้ไมควร; อธิกรณเกิดขึ้น
ในที่ใด, เมื่ออธิกรณนั้นสงบระงับแลวในที่นั้นแล จึงควรไปในที่อื่น;
อานนท ก็พวกเหลานั้น ใครเลา ? ดา.
พระอานนท. ขาแตพระองคผูเจริญ พวกเหลานั้นทุกคนจน
กระทั่งพวกทาสและกรรมกร ดา.
พระศาสดา ตรัสวา " อานนท เราเปนเชนกับชางตัวกาวลงสู
สงคราม, ก็การอดทนลูกศรอันมาจาก ๔ ทิศ ยอมเปนภาระของชางซึ่ง
กาวลงสูสงความฉันใด ชื่อวาการอดทนตอถอยคําอันคนทุศีลเปนอันมาก
กลาวแลว ก็เปนภาระของเราฉันนั้นเหมือนกัน" ดังนี้แลว เมื่อทรง
ปรารภพระองคแสดงธรรมภาษิตคาถา ๓ เหลานี้ในนาควรรควา
"เราจักอดกลั้นถอยคําลวงเกิน ดังชางอดทน
ลูกศร ซึ่งตกไปจากแลงในสงคราม, เพราะคนเปน
อันมาก เปนผูทุศีล, ราชบุรษุ ทัง้ หลาย ยอมนํา
พาหนะที่ฝกแลวไปสูที่ประชุม, พระราชายอมเสด็จ
ขึ้นพาหนะที่ฝกแลว; ในหมูมนุษยผูใดอดกลั้นถอยคํา
ลวงเกินได, ผูนั้นชื่อวาฝก (ตน) แลว เปนผู
ประเสริฐสุด. มาอัสดรที่ฝกแลวเปนสัตวประเสริฐ,
มาอาชาไนย มาสินธพที่ฝกแลว เปนสัตวประเสริฐ,
พระยาชางชาติกุญชรที่ฝกแลว ก็เปนสัตวประเสริฐ,
(แต) ผูฝ กตนเองไดแลว ประเสริฐกวานั้น."
๑

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๗๕.
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ธรรมกถาไดมีประโยชนแกมหาชนผูถึงพรอมแลว, พระศาสดา
ครั้นทรงแสดงธรรมอยางนั้นแลว ตรัสวา " อานนท เธออยาคิดแลว,
พวกเหลานั้น จักดาไดเพียง ๗ วันเทานั้น ในวันที่ ๗ จักเปนผูนิ่ง;
เพราะวา อธิกรณซึ่งเกิดขึ้นแกพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมไมเกิน ๗ วัน
ไป."

พระนางมาคันทิยาหาความดวยเรื่องไก
พระนางมาคันทิยา ใหคนดาพระศาสดาแลว (แต) ไมอาจให
หนีไปได จึงคิดวา " เราจักทําอยางไรหนอ ?" ดังนี้แลว คิดวา
" หญิงเหลานี้ เปนผูอุปถัมภพระสมณโคดมนั้น, เราจักทําความฉิบหาย
ใหเเกหญิงเหลานั้น" วันหนึ่ง เมื่อทําการรับใชอยูในที่เปนที่เสวย
น้ําจัณฑแหงพระราชา สงขาวไปแกอาวา " โปรดทราบวา ฉันมีความ
ตองการดวยไกทั้งหลาย, ขออาจงนําเอาไกตาย ๘ ตัว ไกเปน ๘ ตัวมา,
ก็แลครั้นมาแลว จงยืนอยูที่บันได บอกความที่ตนมาแลว แมเมื่อ
รับสั่งวา 'จงเขามา,' ก็อยาเขาไป จงสงไกเปน ๘ ตัวไปกอน สงไกตาย
นอกนี้ไปภายหลัง," และนางไดประทานสินจางแกคนใชดวยสั่งวา
"เจาพึงการทําตามคําของเรา."
นายมาคันทิยะมาแลว ใหทูลแดพระราชาใหทรงทราบ, เธอรับสั่ง
วา "จงเขามา" ก็กลาววา " เราจักไมเขาไปสูที่เปนที่เสวยน้ําจัณฑของ
พระราชา." ฝายพระนางมาคันทิยา สงคนใชไปดวยคําวา "พอ จงไป
สูสํานักแหงอาของเรา." เขาไปแลว นําไกเปน ๘ ตัว ซึ่งนายมาคันทิยะ
นั้นใหแลวมา กราบทูลวา " ขาแตสมมติเทพ ทานปุโรหิต สงเครื่อง
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บรรณาการมาแลว." พระราชาตรัสวา "ดีแท แกงออมเกิดขึ้นแก
พวกเราแลว, ใครหนอแล ? ควรแกง." พระนางมาคันทิยากราบทูล
วา " ขาแตมหาราช หญิง ๕๐๐ มีพระนางสามาวดีเปนประมุข เปนผู
ไมมีการงานเที่ยวเตรอยู, ขอพระองคจงสงไปใหแกหญิงเหลานั้น;
หญิงเหลานั้นแกงแลวจักนํามา (ถวาย)." พระราชาทรงสงไปดวยพระดํารัสวา " เจาจงไปใหแกหญิงเหลานั้น, ไดยินวา หญิงเหลานั้น จง
อยาใหในมือคนอื่น จงฆาแกงเองทีเดียว." คนใชรบั พระดํารัสวา "ดีละ
พระเจาขา" แลวไปบอกอยางนั้น เปนผูอันหญิงเหลานั้น คัดคานแลว
วา " พวกฉันไมทําปาณาติบาต" จึงมาทูลความนั้นแดพระราชา. พระนางมาคันทิยา กราบทูลวา " ขาแตมหาราช พระองคเห็นไหม ? บัดนี้
พระองคจักทรงทราบการทําหรือไมทําปาณาติบาตแหงหญิงเหลานั้น, ขอ
พระองคจงรับสั่งวา ' หญิงเหลานั้นจงแกงสงไปถวายแกพระสมณโคดม'
ดังนี้เถิด พระเจาขา."
พระราชาตรัสอยางนั้นแลวสงไป. คนใชนอกนี้ ถือทําเปนเดิน
ไปอยู ไปแลว ใหไกเหลานั้นแกปุโรหิต รับไกตายไปสูสํานักของหญิง
เหลานั้น กลาววา " ไดยินวา พวกทานแกงไกเหลานี้แลว จงสงไปสู
สํานักพระศาสดา." หญิงเหลานั้นกลาวรับรองวา " นํามาเถิด นาย
ชื่อราการแกงไกตายนี้เปนกิจของพวกเรา" ดังนีแ้ ลว ก็รับไว. คนใช
นั้นมาสูสํานักของพระราชา อันพระราชาตรัสถามวา "เปนอยางไร ?
พอ" จึงกราบทูลวา " เมื่อขาพระองคเพียงกลาววา ' พวกทาน จง
แกงสงไปถวายพระสมณโคดม ' เทานั้น, หญิงเหลานั้น ก็สวนทางมา
รับเอาแลว." พระนางมาคันทิยา กราบทูลวา " ขาแตมหาราช จงดูเถิด,
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หญิงเหลานั้น หาทําใหแกบุคคลเชนพระองคไม; เมื่อหมอมฉันทูลวา
' หญิงเหลานั้นมีความปรารถนาในภายนอก,' พระองคก็ไมทรงเชื่อ."
พระราชาแมทรงสดับคํานั้น ก็ไดทรงอดกลั้นนิ่งไวเชนเดิม. พระนาง
มาคันทิยาคิดวา " เราจะทําอยางไรหนอแล ?"

พระนางมาคันทิยาหาความดวยเรื่องงู
ก็ในกาลนั้น พระราชา ยอมทรงยับยั้งอยูตลอด ๗ วัน ตามวาระ
กัน ณ พื้นปราสาทแหงหญิงทั้งสามนั้น คือ พระนางสามาวดี พระนาง
วาสุลทัตตาและพระนางมาคันทิยา. ลําดับนั้น พระนางมาคันทิยารูวา
" พรุงนี้ หรือมะรืนนี้ พระราชาจักเสด็จไปสูพื้นปราสาทของพระนาง
สามาวดี" จึงสงขาวไปแกอาวา " โปรดทราบวา ฉันมีความตองการ
ดวยงู, ขออาจงถอนเขี้ยวงูทั้งหลายแลวสงงูไปตัวหนึ่ง." นายมาคันทิยะ
กระทําอยางนั้นแลว สงไป. พระราชาทรงถือเอาพิณหัสดีกันตเที่ยว
เสด็จไปสูที่เปนที่เสด็จไปของพระองค. ในรางพิณนั้นมีชอง ๆ หนึ่ง.
พระนางมาคันทิยา ปลอยงูเขาไปทางชองนั้น แลวปดชองเสียงดวยกลุม
ดอกไม. งูไดอยูในภายในพิณนั้นเองตลอด ๒-๓ วัน. ในวันเสด็จไป
แหงพระราชา พระนางมาคันทิยา ทูลถามวา "ขาแตสมมติเทพ วันนี้
พระองคจักเสด็จไปสูปราสาทของมเหสีคนไหน ?" เมื่อตรัสตอบวา
" ของนางสามาวดี,. จึงกราบทูลวา "ขาแตมหาราช วันนี้ หมอมฉัน
เห็นสุบินไมเปนที่พอใจ, ขาแตสมมติเทพ พระองคไมอาจเสด็จไปใน
ที่นั้นได พระเจาขา. " พระราชา ตรัสวา " เราจักไปใหได." พระนาง
หามไวถึง ๓ ครั้ง แลวทูลวา "เมื่อเปนเชนนี้ แมหมอนฉันจักไปกับ
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พระองคดวย," แมพระราชาใหกลับอยูก็ไมกลับ กราบทูลวา "หมอม
ฉันไมทราบวา ' จักมีเหตุอะไร ? พระเจาขา" ดังนั้นแลว ก็ไดไปกับ
พระราชาจนได. พระราชาทรงผา ดอกไม ของหอม และเครื่อง
อาภรณ ซึง่ หมูหญิงรวมดวยพระนางสามาวดีถวาย เสวยโภชนะอันดี
วางพิณไวเบื้องบนพระเศียร แลวบรรทมบนทีบ่ รรทม. พระนาง
มาคันทิยาทําเปนเดินไปมา ไดนํากลุมดอกไมออกจากชองพิณ. งู
อดอาหารถึง ๒-๓ วัน เลือ้ ยออกมาจากชองนั้นพน (พิษ) แผพังพาน
นอนบนแทนที่บรรทมแลว. พระนางมาคันทิยาเห็นงูนั้น ก็รองแหว
ขึ้นวา " งู พระเจาขา" เมื่อจะดาพระราชาและหญิงเหลานั้น จึง
กลาววา " พระเจาแผนดินโงองคนี้ไมมีวาสนา ไมฟงคําพูดของเรา
แมอีหญิงเหลานี้ก็เปนคนไมมีสิริหัวดื้อ, พวกมันไมไดอะไรจากสํานัก
ของพระเจาแผนดินหรือ ? พวกเจา เมื่อพระเจาแผนดินพระองคนี้
พอสวรรคตแลว จักเปนอยูสบายหรือหนอ ? เมื่อพระเจาแผนดินยัง
ทรงพระชนมอยู พวกเจาเปนอยูลําบากหรือ ? วันนี้เราเห็นการฝนราย
แลว, พระองคเอย พระองคไมทรงฟงเสียงของหมอมฉันแมผูวิงวอน
อยูวา ไมควรเสด็จไปปราสาทของพระนางสามาวดี."

พระเจาอุเทนลงโทษพระนางสามาวดี
พระราชาทอดพระเนตรเห็นงู ก็ทรงสะดุงพระหฤทัยกลัวแตมรณะ
ไดเปนประดุจลุกโพลงดวยความพิโรธวา " หญิงเหลานี้มาทํากรรม
แมเห็นปานนี้, ชิ ชิ เราก็ชั่วชา ไมเชื่อคําของนางมาคันทิยานี้ แม
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ผูบอกความที่หญิงเหลานี้เปนคนลามก, ครั้งกอนมันเจาะชองไวในหอง
ทั้งหลายของตนนั่งอยูแลว. เมื่อเราสงไกไปใหก็สงคืนมาอีก, วันนี้ปลอยงู
ไวบนที่นอน."
ฝายพระนางสามาวดี ก็ไดใหโอวาทแกหญิง ๕๐๐ วา " แม
ทั้งหลาย ทีพ่ ึ่งอื่นของพวกเราหามีไม, ทานทั้งหลายจงยังเมตตาจิตอัน
สม่ําเสมอนั่นแล ใหเปนไปในพระราชาผูเปนจอมแหงนรชน ในพระเทวี
และในตน, ทานทั้งหลายอยาทําความโกรธตอใคร ๆ." พระราชา
ทรงถือธนูมีสัณฐานดังงาชาง (หรือเขาสัตว ) ซึง่ มีกําลัง (แหงการ
โกง) ของคนพันหนึ่ง ทรงขึ้นสายแลวพาดลูกศรอันกําซาบดวยยาพิษ
ทําพระนางสามาวดีไว ณ เบื้องหนา ใหหญิงเหลานั้นทุกคน ยืนตาม
ลําดับกันแลว จึงปลอยลูกศรไปที่พระอุระของพระนางสามาวดี. ลูกศร
นั้น หวนกลับบายหนาสูทางที่ตนมาเที่ยว ประดุจจะเขาไปสูพระหทัย
ของพระราชา ไดตั้งอยูแลวดวยเมตตานุภาพ ของพระนางสามาวดีนั้น.
พระราชาทรงพระดําริวา " ลูกศรที่เรายิงไป ยอมแทงทะลุไปไดแมซึ่ง
ศิลา, แมฐานะที่จะกระทบในอากาศก็ไมมี, ก็เมื่อเปนเชนนี้ ลูกศรนี้กลับ
มุงหนามาสูหัวใจของเรา (ทําไม?); แทจริง แมลกู ศรนี้ ไมมีจิต ไมใช
สัตว ไมใชของมีชีวิต ยังรูจักคุณของนางสามาวดี, ตัวเรา แมเปน
มนุษยก็หารู (คุณ) ไม."

พระเจาอุเทนประทานพรแกพระนางสามาวดี
ทาวเธอทิ้งธนูเสีย ทรงประคองอัญชลี นัง่ กระหยงแทบบาทมูล
ของพระนางสามาวดี ตรัสพระคาถานี้วา
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"เราฟนเฟอน เลือนหลง, ทิศทั้งปวงยอม
มืดตื้อแกเรา, สามาวดีเอย เจาจงตานทานเรา
ไว, และเจาจงเปนที่พึ่งของเรา."
พระนางสามาวดีสดับพระดํารัสของทาวเธอแลว ก็มิไดกราบทูลวา
" ดีแลว สมมติเทพ พระองคจงถึงหยอมฉันเปนที่พึ่งเถิด," (แต)
กราบทูลวา "ขาแตมหาราช หมอมฉันถึงผูใดวาเปนที่พึ่ง แมพระองค
ก็จงถึงผูนั้นแล วาเปนที่พึ่งเถิด."
พระนางสามาวดี ผูเปนสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ครั้น
กลาวคํานี้แลว ก็กลาววา
" พระองค อยาทรงถึงหมอมฉันเปนที่พึ่งเลย,
หมอมฉันถึงผูใดวาเปนที่พึ่ง, ขาแตมหาราช
ผูนั้นคือพระพุทธเจา, พระพุทธเจานั่นเปนผู
เยี่ยมยอด, ขอพระองคทรงถึงพระพุทธเจา
พระองคนั้นเปนที่พึ่งดวย, ทรงเปนที่พึ่งของ
หมอมฉันดวย."
พระราชา ทรงสดับคําของพระนางสามาวดีนั้นแลว จึงตรัส
" บัดนี้ เรายิง่ กลัวมากขึ้น" แลวตรัสคาถานี้วา
"เรานี้เลือนหลงยิ่งขึ้น, ทิศทั้งปวงยอมมืดตื้อ
แกเรา, สามาวดีเอย เจาจงตานทานเราไว
และเจาจงเปนที่พึ่งของเรา."
ลําดับนั้น พระนางสามาวดีนั้น ก็ทูลถามทาวเธออีก โดยนัยกอน
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นั้นแล, เมื่อทาวเธอตรัสวา " ถาเชนนั้น เราขอถึงเจาและพระศาสดา
วาเปนที่พึ่ง และเราจะใหพรแกเจา" ดังนี้แลว จึงกราบทูลวา " ขา
แตมหาราช พรจงเปนสิ่งอันหมอมฉันไดรับเถิด." ทาวเธอเสด็จเขาไป
เฝาพระศาสดา ทรงถึง (พระองค) เปนสรณะแลว ทรงนิมนต
ถวายทานแดภิกษุสงฆสิ้น ๗ วันแลว ทรงเรียกพระนางสามาวดีมา
ตรัสวา "เจาจงลุกขึ้นรับพร." พระนางสามาวดีกราบทูลวา "ขาแต
มหาราช หมอมฉันไมมีความตองการดวยสิ่งทั้งหลายมีเงินเปนตน, แต
ขอพระองคจงพระราชทานพรนี้แกหมอมฉัน : (คือ) พระศาสดาพรอม
ทั้งภิกษุ ๕๐๐ รูป จะเสด็จมา ณ ที่นี้เนืองนิตยไดโดยประการใด, ขอ
พระองคทรงกระทําโดยประการนั้นเถิด, หมอมฉันจักฟงธรรม." พระราชาถวายบังคมพระศาสดาแลว ทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระองคจงเสด็จมาในที่นี้เนืองนิตยพรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป, เหลาหญิง
ซึ่งธรรมทั้งพระนางสามาวดีเขาดวย กลาววา ' หมอมฉันจักฟงธรรม."
พระศาสดา. มหาบพิตร ธรรมดาการไปในที่เดียวเนืองนิตยยอม
ไมควรแกพระพุทธเจาทั้งหลาย. เพราะมหาชนหวังเฉพาะ (พระพุทธเจา ) อยู.
พระราชา. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาอยางนั้น ขอพระองคทรง
สั่งภิกษุไวรูปหนึ่งเถิด.
พระศาสดาทรงสั่งพระอานนทเถระแลว. จําเดิมแตนั้น พระอานนทเถระนั้นก็พาภิกษุ ๕๐๐ รูปไปสูราชสกุลเนืองนิตย; พระเทวีแม
เหลานั้น เลีย้ งพระเถระพรอมทั้งบริวาร ฟงธรรมอยูเนืองนิตย.
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พระราชาทรงถวายจีวรแกพระอานนท
วันหนึ่ง หญิงเหลานั้น ฟงธรรมกถาของพระเถระแลว เลื่อมใส
ไดกระทําการบูชาธรรมดวยผาอุตราสงค ๕๐๐ ผืน. อุตราสงคผืน
หนึ่ง ๆ ยอมมีคาถึง ๕๐๐. พระราชาไมทรงเห็นผาสักผืนหนึ่งของหญิง
เหลานั้น จึงตรัสถามวา " ผาอุตราสงคอยูที่ไหน ?"
พวกหญิง. พวกหมอมฉันถวายแลวแดพระผูเปนเจา.
พระราชา. พระผูเปนเจานั้น รับทั้งหมดหรือ ?
พวกหญิง. เพคะ รับ (ทั้งหมด).
พระราชาเสด็จเขาไปหาพระเถระแลว ตรัสถามความที่หญิงเหลานั้น
ถวายผาอุตราสงค ทรงสดับความที่ผาอันหญิงเหลานั้นถวายแลว และ
ความที่พระเถระรับไวแลว จึงตรัสถามวา "ทานผูเจริญ ผาทั้งหลาย
มากเกินไปมิใชหรือ ? ทานจักทําอะไรดวยผามีประมาณเทานี้ ?"
พระเถระ. มหาบพิตร อาตมภาพรับผาไวพอแกอาตมภาพแลว จัก
ถวายผาที่เหลือแกภิกษุทั้งหลายผูมีจีวรเกา.
พระราชา. ภิกษุทั้งหลาย จักทําจีวรเกาของตนใหเปนอะไร ?
พระเถระ. เธอจักใหแกภิกษุผูมีจีวรเกากวาทั้งหลาย.
พระราชา. ภิกษุเหลานั้นจักทําจีวรเกาของตนใหเปนอะไร ?
พระเถระ. เธอจักทําใหเปนผาปูนอน.
พระราชา. เธอจักทําผาปูนอนเกาใหเปนอะไร ?
พระเถระ. เธอจักทําใหเปนผาปูพื้น.
พระราชา. เธอจักทําผาปูพื้นเกาใหเปนอะไร ?
พระเถระ. ขอถวายพระพร เธอจักทําใหเปนผาเช็ดเทา.
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พระราชา. เธอจักทําผาเช็ดเทาเกาใหเปนอะไร ?
พระเถระ. เธอจักโขลกใหละเอียดแลว ผสมดวยดินเหนียวฉาบฝา.
พระราชา. ทานผูเจริญ ผาทั้งหลายที่ถวายแดพวกพระผูเปนเจา
จักไมเสียหาย แมเพราะทํากรรมมีประมาณเทานั้นหรือ ?
พระเถระ. อยางนั้น มหาบพิตร.
พระราชาทรงเลื่อมใสแลว รับสั่งใหนําผา ๕๐๐ อื่นอีกมากใหตั้ง
ไวแทบบาทมูลของพระเถระแลว.
ไดยินวา พระเถระไดผามีคาถึง ๕๐๐ ซึ่งพระราชาทรงวางไว
แทบบาทมูลถวายโดยสวน ๕๐๐ ถึง ๕๐๐ ครั้ง, ไดผามีคาถึงพันหนึ่ง
ซึ่งพระราชาทรงวางไวแทบบาทมูลถวายโดยสวนพันหนึ่ง ถึงพันครั้ง,
ไดผามีคาถึงแสนหนึ่ง ซึ่งพระราชาทรงวางไวแทบบาทมูลถวายโดยสวน
แสนหนึ่ง ถึงแสนครั้ง. ก็ชื่อวาการนับผาที่พระเถระไดแลวโดยนัย
เปนตนวา ๑-๒-๓-๔-๕-๑๐ ดังนี้ ยอมไมมี: ไดยนิ วา เมื่อพระตถาคตปรนิพพานแลว, พระเถระเที่ยวไปทั่วชมพูทวีป ไดถวายบาตร
และจีวรทั้งหลาย ซึ่งเปนของ ๆ ตนนั่นแล แกภิกษุทั้งหลายในวิหาร
ทั้งปวงแลว.
๑

พระนางสามาวดีถูกไฟคลอก
พระนางมาคันทิยาคิดวา "เราทําสิ่งใด, สิ่งนั้นมิไดเปนอยาง
นั้น กลับเปนอยางอื่นไป; เราจักทําอยางไรหนอแล ?" ดังนี้แลวคิดวา
" อุบายนี้ ใชได" เมื่อพระราชาเสด็จไปสูที่ทรงกีฬาในพระราชอุทยาน
๑. ขณฺฑาขณฺฑิก แปลวา ใหเปนทอนและหาทอนมิได.
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จึงสงขาวไปแกอาวา "ขออาจงไปปราสาทของนางสามาวดี ใหเปด
เรือนคลังผาและเรือนคลังน้ํามันแลว ชุบผาในตุมน้ํามันแลวพันเสา ทํา
หญิงทั้งหมดเหลานั้นไวโดยความเปนอันเดียวกัน ปดประตู ลั่นยนตใน
ภายนอก เอาคบไฟมีดามจุดไฟตําหนัก ลงแลวจงไปเสีย." นายมาคันทิยะนั้นขึ้นสูปราสาท ใหเปดเรือนคลังทั้งหลาย ชุบผาในตุมน้ํามันแลว
เริ่มพันเสา.
ลําดับนั้น หญิงทั้งหลายมีพระนางสามาวดีเปนประมุข กลาวกะ
นายมาคันทิยะอยูวา "นี่อะไรกัน ? อา" เขาไปหาแลว. นายมาคันทิยะ
กลาวอยางนี้วา " แมทั้งหลาย พระราชารับสั่งใหพันเสาเหลานี้ดวยผา
ชุบน้ํามัน เพื่อประโยชนแกการทําใหมั่นคง ธรรมดาในพระราชวัง
กรรมที่ประกอบดีและชัว่ เปนของรูไดยาก, อยาอยูในที่ใกลเราเลย แม
ทั้งหลาย" ดังนี้แลว ใหหญิงเหลานั้นผูมาแลวเขาไปในหอง ปดประตู
แลว ลั่นยนตในภายนอก จุดไฟ จําเดิมแตตน ลงมาแลว.
พระนางสามาวดีไดใหโอวาทแกหญิงเหลานั้นวา " การกําหนด
อัตภาพ ซึ่งถูกไฟเผาอยางนี้ของพวกเราผูทองเที่ยวอยูในสงสาร อันมี
สวนสุดไมปรากฏแลว แมพุทธญาณก็ไมทําไดโดยงาย, ทานทั้งหลาย
จงเปนผูไมประมาทเถิด." หญิงเหลานั้นเมื่อตําหนักถูกไฟไหมอยู, มนสิการ
ซึ่งเวทนาปริคคหกัมมัฏฐาน , บางพวกบรรลุผลที่ ๒, บางพวกบรรลุผล
ที่ ๓.
เพราะฉะนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย จึงกลาววา "ครั้งนั้นแล
ภิกษุเปนอันมาก กลับจากบิณฑบาตในภายหลังแหงภัต (หลังจาก
๑

๒

๑. กัมมัฏฐาน มีอันกําหนดเวทนาเปนอารมณ. ๒. ขุ. อุ. ๒๕/ ขอ ๑๕๗ อุเทนสูตร.
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ฉันขาว), พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูโดยที่ใด เขาไปเฝาโดยที่นั้น;
ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา นั่งแลว ณ สวนขาง
หนึ่ง; ภิกษุเหลานั้น ผูน ั่งแลว ณ สวนขางหนึ่งแล ไดกราบทูลคํานี้
กะพระผูมีพระภาคเจาวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานวโรกาส
ภายในบุรีของพระเจาอุเทน ผูเสด็จไปสูพระราชอุทยานถูกไฟไหมแลว,
หญิง ๕๐๐ มีพระนางสามาวดีเปนประมุขทํากาละแลว, ขาแตพระองค
ผูเจริญ คติของอุบาสิกาเหลานั้นเปนอยางไร ? สัมปรายภพเฉพาะหนา
เปนอยางไร ?" พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ในอุบาสิกา
เหลานี้ อุบาสิกาที่เปนโสดาบันก็มี, เปนสกทาคามีก็มี, เปนอนาคามีก็มี, อุบาสิกาทั้งหมดนั้นไมเปนผูไรผลทํากาละดอก ภิกษุทั้งหลาย."
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบเนื้อความนั้นแลว
ทรงเปลงพระอุทานนี้ ในเวลานั้นวา
"โลกมีโมหะเปนเครื่องผูกพัน ยอมปรากฏ
ดุจรูปอันสมควร, คนพาลมีอุปธิกิเลสเปนเครื่อง
ผูกไว ถูกความมืดแวดลอมแลว จึงปรากฏดุจมี
ความเที่ยง, ความกังวลยอมไมมีแกผูเห็นอยู. "
ก็แลครัน้ ตรัสอยางนั้นแลว ทรงแสดงธรรมวา " ภิกษุทั้งหลาย
ธรรมดาสัตวทั้งหลาย เทีย่ วไปในวัฏฏะ เปนผูไมประมาทตลอดกาลเปน
นิตยกระทําบุญกรรมก็ม,ี เปนผูมีความประมาทกระทําบาปกรรมก็ม,ี เหตุ
นั้น สัตวผูเที่ยวไปในวัฏฏะ จึงเสวยสุขบางทุกขบาง."
๑

๑. ขุ. อุ. ๒๕/ ขอ ๑๕๗.
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พระเจาอุเทนลงโทษพระนางมาคันทิยากับพวก
พระราชา ทรงสดับวา " ขาววา ตําหนักของพระนางสามาวดี
ถูกไฟไหม," แมเสด็จมาโดยเร็ว ก็ไมไดอาจเพื่อจะทันถึงตําหนักอันไฟ
ยังไมไหมได, ก็แลครั้นเสด็จมาแลว ทรงยังตําหนักใหดับแลว ทรงเกิด
โทมนัสมีกําลัง แวดลอมดวยหมูอํามาตย ประทับนั่งอนุสรณถึงพระคุณ
ของพระนางสามาวดี ทรงพระดําริวา "นี้เปนการกระทําของใครหนอ ?"
ดังนี้แลว ทรงทราบวา " กรรมนี้ จักเปนกรรมอันนางมาคันทิยาให
ทําแลว," ทรงพระดําริวา " นางมาคันทิยานั้น อันเราทําใหหวาดกลัว
แลวถาม ก็จักไมบอก, เราจักคอย ๆ ถามโดยอุบาย." จึงตรัสกะ
อํามาตยทั้งหลายวา " ผูเจริญทั้งหลาย ในกาลกอนแตกาลนี้ เราลุกขึ้น
เสร็จสรรพแลว ก็เปนผูระแวงสงสัยอยูรอบขางทีเดียว, นางสามาวดี
แสวงหาแตโทษเราเปนนิตย, นางก็ตายไปแลว; ก็บัดนี้ เราจักเย็นใจ
ไดละ, เราจักไดอยูโดยความสุข." พวกอํามาตยทูลวา "ขาแตสมมติเทพ กรรมนี้อันใครหนอแลทําแลว ?" พระราชาตรัสตอบวา " จัก
เปนกรรม อันใคร ๆ ทําแลวดวยความรักในเรา." พระนางมาคันทิยา
ทรงยืนเฝาอยูในที่ใกล ฟงพระดํารัสนั้นแลว จึงกราบทูลวา "ใคร ๆ
คนอื่นจักไมอาจทําได, พระเจาขา กรรมนี้อันหมอมฉันทําแลว, หมอมฉัน
สั่งอาใหทํา." พระราชาตรัสวา " ชื่อวาสัตวผูมีความรักในเราอื่น ยกไว
เสียแตเจา ยอมไมมี, เราพอใจ, พระเทวี เราจะใหพรแกเจา, เจาจง
ใหเรียกหมูญาติของตนมา." นางสงขาวไปแกพวกญาติวา "พระราชา
ทรงพอพระหฤทัย จะพระราชทานพรแกเรา, จงมาเร็ว ."
พระราชารับสั่งใหทําสักการะใหญ แกญาติทั้งหลายของพระนาง
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มาคันทิยา ซึ่งมาแลว ๆ แมพวกคนผูมิใชญาติของพระนางมาคันทิยา
เห็นสักการะนั้นแลว ก็ใหสินจาง กลาววา " พวกเราเปนญาติของ
พระนางมาคันทิยา" พากันมาแลว. พระราชารับสั่งใหจับคนเหลานั้น
ทั้งหมดไว แลวใหขุดหลุมทั้งหลายประมาณแคสะดือ ที่พระลานหลวง
แลว ใหคนเหลานั้นนั่งลงในหลุมเหลานั้นเอาดินรวนกลบ ใหเกลี่ยฟาง
ไวเบื้องบน แลวจุดไฟ, ในเวลาที่หนังถูกไฟไหมแลว, รับสั่งใหไถ
ดวยไถเหล็กทั้งหลาย ใหทําใหเปนทอนและหาทอนมิได (หรือ) เปน
ชิ้นและหาชิ้นมิได. พระราชารับสั่งใหเชือดเนื้อ แมจากสรีระของพระนางมาคันทิยา ตรงที่มเี นื้อล่ํา ๆ ดวยมีดอันคมกริบแลว ใหยกขึ้นสู
เตาไฟอันเดือดดวยน้ํามัน ใหทอดดุจขนมแลว ใหเคี้ยวกินเนื้อนั้นแล.

ความตายของพระนางสามาวดีควรแกกรรมในปางกอน
ตอมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมวา " ความ
ตายเชนนี้ ของอุบาสิกาผูถึงพรอมดวยศรัทธาเห็นปานนี้ ไมสมควรเลย
หนอ ทานผูมีอายุทั้งหลาย."
พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอทั้งหลาย
นั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไรหนอ ?" เมื่อพวกภิกษุนั้นกราบทูลวา "ดวย
เรื่องชื่อนี้ " ดังนี้แลว ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ความตายนั่นของหญิง
ทั้งหลาย มีพระนางสามาวดีเปนประมุข ไมควรแลวในอัตภาพนี้ แตวา
ความตายอันหญิงเหลานั้นไดแลว สมควรแทแกกรรมซึ่งเขาทําไวใน
กาลกอน," อันภิกษุเหลานั้นทูลอาราธนาวา " กรรมอะไร อันหญิง
๑

๑. ยังกถาใหตงั้ ขึ้นในโรงธรรม.
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เหลานั้นทําไวในกาลกอน พระเจาขา ? ขอพระองคจงตรัสบอกแก
ขาพระองคทั้งหลาย" ดังนี้แลว จึงทรงนําอดีตนิทานมา (เลาวา)

บุรพกรรมของพระนางสามาวดีกับบริวาร
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติอยูในกรุง
พาราณสี พระปจเจกพุทธเจา ๘ องค ฉันอยูในพระราชวังเนืองนิตย.
หญิง ๕๐๐ คน ยอมบํารุงพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น. ในทานเหลานั้น
พระปจเจกพุทธเจา ๗ องคไปสูหิมวันตประเทศ อีกองคหนึ่ง นั่งเขา
ฌานอยูในที่รกดวยหญาแหงหนึ่งริมแมน้ํา. ตอมาวันหนึ่ง เมื่อพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายไปแลว, พระราชาทรงพาหญิงเหลานั้นไป เพื่อ
ทรงเลนน้ําในแมน้ํา. ณ สถานที่นั้น หญิงเหลานั้นเลนน้ําตลอดสวน
แหงวัน ขึ้นแลว ถูกความหนาวบีบคั้นเทียวใครจะผิงไฟ กลาวกันวา
"ทานทั้งหลาย พึงหาดูที่กอไฟของพวกเรา," เที่ยวไป ๆ มา ๆ อยู
เห็นที่รกดวยหญา (ชัฏหญา ) นั้น จึงยืนลอมกอไฟแลว ดวยสําคัญวา
" กองหญา" เมื่อหญาทั้งหลายไหมแลวก็ยุบลง, หญิงเหลานั้นแลเห็น
พระปจเจกพุทธเจา จึงกลาวกันวา " พวกเรา ฉิบหายแลว ! พวกเรา
ฉิบหายแลว ! พระปจเจกพุทธเจาของพระราชาถูกไฟคลอก, พระราชา
ทรงทราบจักทําพวกเราใหฉิบหาย, เราจักทําทานใหไหมทั้งหมด," ทุกคน
นําฟนมาจากที่โนนที่นี้ ทําใหเปนกองในเบื้องบนแหงพระปจเจกพุทธเจานั้น กองฟนใหญไดมีแลว. ลําดับนั้น หญิงเหลานั้นสุมฟนนั้น
แลวหลีกไป ดวยสําคัญวา "บัดนี้ จักไหมละ." ครั้งกอน พวกเขา
เปนผูไมมีความจงใจ ก็ถกู กรรมติดตามแลวในบัดนี้. ก็คนทั้งหลายแม
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นําฟน ๑,๐๐๐ เลมเกวียนมาสุมอยู ก็ไมอาจเพื่อจะทําพระปจเจกพุทธเจา
ภายในสมาบัติ แมใหมอี าการสักวาอุนได. เพราะฉะนั้น พระปจเจกพุทธเจานั้น ในวันที่ ๗ จึงไดลุกขึ้นไปตามสบายแลว. หญิงเหลานั้น
ไหมในนรกสิ้นหลายพันป เพราะความที่กรรมนัน้ อันทําไวแลว ไหมแลว
ในเรือนที่ถูกไฟไหมอยู โดยทํานองนี้แล สิ้น ๑๐๐ อัตภาพ ดวยวิบาก
อันเหลือลงแหงกรรมนั้นแล. นี้เปนบุรพกรรมของหญิงเหลานั้น ดวย
ประการฉะนี้.

บุรพกรรมของนางขุชชุตตรา
เมื่อพระศาสดาตรัสอยางนั้นแลว ภิกษุทั้งหลาย จึงทูลถามพระศาสดาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ก็นางขุชชุตตราเลา เพราะกรรม
อะไร ? จึงเปนหญิงคอม, เพราะกรรมอะไร ? จึงเปนผูมีปญญามาก,
เพราะกรรมอะไร ? จึงบรรลุโสดาปตติผล, เพราะกรรมอะไร จึงเปน
คนรับใชของคนเหลาอื่น." พระศาสดา ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ใน
กาลที่พระราชาองคนั้นแล ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี พระปจเจกพุทธเจาองคนั้นเหมือนกัน ไดเปนผูมีธาตุแหงคนคอมหนอยหนึ่ง. ลําดับ
นั้น หญิงผูอุปฏฐายิกาคนหนึ่งหมผากัมพลถือขันทองคําทําเปนคนคอม
พุทธเจาของพวกเรายอมเที่ยวไปอยางนี้และอยางนี้." เพราะผลอันไหล
ออกแหงกรรมนั้นนางจึงเปนหญิงคอม.
อนึ่ง ในวันแรก พระราชาทรงนิมนตพระปจเจกพุทธเจา
เหลานั้น ใหนั่งในพระราชมณเฑียรแลวใหราชบุรษุ รับบาตร บรรจุบาตร
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ใหเต็มดวยขาวปายาสแลวรับสั่งใหถวาย. พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
ถือบาตรอันเต็มดวยขาวปายาสรอน ตองผลัดเปลี่ยน (มือ) บอย ๆ.
หญิงนั้น เห็นทานทําอยูอยางนั้น ก็ถวายวลัยงา ๘ วลัย ซึ่งเปน
ของของตน กลาววา " ทานจงวางไวบนวลัยนี้แลวถือเอา." พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ทําอยางนั้นแลว. แลดูหญิงนัน้ . นางทราบความ
ประสงคของทานทั้งหลาย จึงกลาววา " ทานเจาขา ดิฉันหามีความตอง
การวลัยเหลานี้ไม, ดิฉันบริจาควลัยเหลานั้นแลวแกทานทั้งหลายนั่นแล,
ขอทานจงรับไป." พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นรับแลวไดไปยังเงื้อมเขาชื่อ
นันทมูลกะ. แมทุกวันนี้ วลัยเหลานั้นก็ยังดี ๆ อยูนั่นเอง. เพราะผล
อันไหลออกแหงกรรมนั้น ในบัดนี้ นางจึงเปนผูทรงพระไตรปฏก มี
ปญญามาก. เพราะผลอันไหลออกแหงการอุปฏฐาก ซึ่งนางทําแกพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย นางจึงไดบรรลุโสดาปตติผล. นี้เปนบุรพกรรม
ในสมัยพุทธันดรของนาง.
สวนในกาลแหงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ธิดาของเศรษฐีในกรุง
พาราณสีคนหนึ่ง จับแวน นั่งแตงตัวอยูในเวลามีเงาเจริญ ( เวลาบาย).
ลําดับนั้น นางภิกษุณีขีณาสพรูปหนึ่ง ซึ่งเปนผูคุนเคยของนางไดไปเพื่อ
เยี่ยมนาง. จริงอยู นางภิกษุณี แมเปนพระขีณาสพก็เปนผูปรารถนา
เพื่อจะเห็นตระกูลอุปฏฐากในเวลาเย็น. ก็ในขณะนั้นหญิงรับใชไร ๆ ใน
สํานักของธิดาเศรษฐีไมมีเลย. นางจึงกลาววา "ดิฉันไหว เจาขา
โปรดหยิบกระเชาเครื่องประดับนั่น ใหแกดิฉันกอน." พระเถรี คิดวา
" ถาเรา จักไมหยิบกระเชาเครื่องประดับนี้ใหแกนางไซร นางจักทํา
ความอาฆาตในเราแลว บังเกิดในนรก, แตวา ถาเราจัก (หยิบ)
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ให, นางจักเกิดเปนหญิงรับใชของคนอื่น; แตวา เพียงความเปนผูรับ
ใชของคนอื่น ยอมดีกวาความเรารอนในนรกแล." พระเถรีนั้นอาศัย
ความเอ็นดู จึงไดหยิบกระเชาเครื่องประดับนั้นใหแกนาง. เพราะผลอัน
ไหลออกแหงกรรมนั้น นางจึงเปนคนรับใชของคนเหลาอื่น.

พระศาสดาเสด็จมาแสดงธรรมทีธ่ รรมสภา
รุงขึ้นวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมวา หญิง ๕๐๐
มีพระนางสามาวดีเปนประมุข ถูกไฟไหมแลวในตําหนัก, พวกญาติของ
พระนางมาคันทิยา ถูกจุดไฟอันมีฟางเปนเชื้อไวเบื้องบนแลวทําลายดวย
ไถเหล็ก, พระนางมาคันทิยา ถูกทอดดวยน้ํามันอันเดือดพลาน, ในคน
เหลานั้น ใครหนอแล ? ชื่อวาเปนอยู, ใคร ? ชือ่ วาตายแลว."
พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอทั้งหลาย
นั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไรหนอ ? เมื่อพวกภิกษุนั้นกราบทูลวา " ดวย
เรื่องชื่อนี้ " ดังนี้แลว จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย คนเหลาใดเหลาหนึ่ง
ประมาทแลว, คนเหลานั้น แมเปนอยูตั้ง ๑๐๐ ป ก็ชื่อวาตายแลวโดยแท;
คนเหลาใด ไมประมาทแลว, คนเหลานั้น แมตายแลว ก็ชื่อวายังคง
เปนอยู; เพราะฉะนั้น พระนางมาคันทิยา จะเปนอยูก็ตาม ตายแลวก็ตาม
ก็ชื่อวาตายแลวทีเดียว หญิง ๕๐๐ มีพระนางสามาวดีเปนประมุข แม
ตายแลว ก็ชื่อวาเปนอยูนั่นเทียว; ภิกษุทั้งหลาย เพราะวาผูไมประมาท
ตายแลว ชือ่ วายอมไมตาย; ดังนี้แลว ไดภาษิตพระคาถาเหลานี้วา
๒. อปฺปมาโท อมต ปท ปมาโท มจฺจุโน ปท
อปฺปมตฺตา น มียนฺติ เย ปมตฺตา ยถา มตา
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เอต วิเสสโต ตฺวา อปฺปมาทมฺหิ ปณฺฑิตา
อปฺปมาเท ปโมทนฺตื อริยาน โคจเร รตา
เต ฌายิโน สาตติถา นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกมา
ผุสนฺติ ธีรา นิพฺพาน โยคกฺเขม อนุตฺตร
"ความไมประมาทเปนเครื่องถึงอมตะ ความ
ประมาทเปนทางแหงมัจจุ ผูไมประมาทแลว
ชื่อวายอมไมตาย: ผูใ ดประมาทแลว ผูนั้นยอม
เปนเหมือนคนตายแลว; บัณฑิตรูความนั่นโดย
แปลกกันแลว (ตั้งอยู ) ในความไมประมาท
บันเทิงอยูในความไมประมาท: ยินดีในธรรม
เปนที่โคจรของพระอริยะทั้งหลาย, บัณฑิตผูไม
ประมาทเหลานั้น มีความเพง มีความเพียรเปน
ไปติดตอ. บากบั่นมั่นเปนนิตย เปนนักปราชญ
ยอมถูกตองพระนิพพาน อันเปนแดนเกษมจาก
โยคะอันยอดเยี่ยม."
๑

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปมาโท ยอมแสดงเนื้อความกวาง
คือ ถือเอาเนื้อความกวางตั้งอยู. จริงอยู พระพุทธพจน คือพระไตรปฎก
แมทั้งสิ้น ซึ่งอาจารยทั้งหลายนํามากลาวอยู ยอมหยั่งลงสูความไมประมาท
นั่นเอง, เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสไววา "ภิกษุทั้งหลาย
๑. อมต ปท แปลวา เปนทางแหงอมตะ ก็ได เปนทางไมตาย ก็ได.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 305

รอยเทาเหลาใดเหลาหนึ่ง ของสัตวทั้งหลายผูสัญจรไปบนแผนดิน, รอย
เทาทั้งปวงนั้น ยอมถึงความประชุมลงในรอยเทาชาง, รอยเทาชาง อัน
ชาวโลกยอมเรียกวาเปนยอดแหงรอยเทาเหลานั้น. เพราะรอยเทาชางนี้
เปนของใหญ แมฉันใด, ภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง,
กุศลธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีความไมประมาทเปนรากเหงา มีความไม
ประมาทเปนที่ประชุมลง, ความไมประมาท อันเรากลาววา เปนยอด
แหงธรรมเหลานั้น ฉันนัน้ เหมือนกันแล ."
ก็ความไมประมาทนั้นนั่น โดยอรรถ ชื่อวา ความไมอยูปราศจาก
สติ, เพราะคําวา " ความไมประมาท" นั่น เปนชื่อของสิอันตั้งมั่น
เปนนิตย.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา อมต ปท, พระนิพพาน พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา อมตะ, เพราะพระนิพพานนั้น ชื่อวาไมแกไมตาย
เพราะความเปนธรรมชาติไมเกิด, เหตุนั้น พระองคจึงตรัสเรียกพระนิพพานวา อมตะ, สัตวทั้งหลายยอมถึง อธิบายวา ยอมบรรลุอมตะ
ดวยความไมประมาทนี้ เหตุนั้น ความไมประมาทนี้จึงชื่อวา เปนเครื่อง
ถึง; (ความไมประมาท) ทานกลาวอธิบายไววา " เปนอุบายเครื่อง
บรรลุซึ่งอมตะ" จึงชื่อวา อมต ปท.
ภาวะคือความมัวเมา ชื่อวา ความประมาท. คําวา ความ
ประมาทนั่น เปนชื่อของการปลอยสติ กลาวคือ ความมีสติหลงลืม.
บทวา มจฺจุโน แปลวา แหงความตาย. บทวา ปท คือ
เปนอุบาย ไดแกเปนหนทาง. จริงอยู ชนผูประมาทแลว ยอมไม
๑

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๖๕.
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เปนไปลวงซึ่งชาติได, แมเกิดแลว ก็ยอมแกดวย ยอมตายดวย เหตุนั้น
ความประมาท จึงชื่อวาเปนทางแหงมัจจุ คือยอมนําเขาหาความตาย.
บาทพระคาถาวา อปฺปมตฺตา น มียนฺติ ความวา ก็ผูประกอบ
ดวยสติ ชื่อวา ผูไมประมาทแลว. ใคร ๆ ไมพึงกําหนดวา "ผูไม
ประมาทแลวยอมไมตาย คือเปนผูไมแกและไมตาย" ดังนี้, เพราะวา
สัตวไร ๆ ชื่อวาไมแกและไมตาย ยอมไมมี, แตชื่อวาวัฏฏะของสัตว
ผูประมาทแลว กําหนดไมได; (วัฏฏะ) ของผูไมประมาทกําหนดได;
เหตุนั้น สัตวผูประมาทแลว แมเปนอยู ก็ชื่อวาตายแลวโดยแท เพราะ
ความเปนผูไมพนจากทุกข มีชาติเปนตนได, สวนผูไมประมาท เจริญ
อัปปมาทลักษณะแลว ทําใหแจงซึ่งมรรคและผลโดยฉับพลัน ยอมไม
เกิดในอัตภาพที่ ๒ และที่ ๓; เหตุนั้นสัตวผูไมประมาทเหลานั้น เปน
อยูก็ตาม ตายแลวก็ตาม ชื่อวายอมไมตายโดยแท.
บาทพระคาถาวา เย ปมตฺตา ยถา มตา ความวา สวนสัตว
เหลาใดประมาทแลว, สัตวเหลานั้น ยอมเปนเหมือนสัตวที่ตายแลว
ดวยการขาดชีวิตินทรีย มีวิญญาณไปปราศแลวเชนกับทอนฟนฉะนั้นเทียว
เพราะความที่ตนตายแลวดวยความตาย คือ ความประมาท; จริงอยู
แมจิตดวงหนึ่งวา " เราจักถวายทาน, เราจักรักษาศีล เราจักทําอุโบสถ
กรรม" ดังนี้ ยอมไมเกิดขึ้น แมแกเขาทั้งหลายผูเปนคฤหัสถกอน,
จิตดวงหนึ่งวา "เราจักบําเพ็ญวัตรทั้งหลาย มีอาจริยวัตรและอุปชฌายวัตรเปนตน, เราจักสมาทานธุดงค, เราจักเจริญภาวนา" ดังนี้ ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แมผูเปนบรรพชิต ดังจิตดวงหนึ่งไมเกิดขึ้น
แกสัตวที่ตายแลวฉะนั้น, สัตวผูประมาทแลวนั้น จะเปนผูมีอะไรเปน
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เครื่องกระทําใหตางจากสัตวผูตายแลวเลา ? เพราะฉะนั้น ยอมเปนเหมือน
คนตายแลว."
บาทพระคาถาวา เอต วิเสสโต ตฺวา ความวา รูความนั้น
โดยแปลกกันวา " การแลนออกจากวัฏฏะของผูประมาทแลวยอมไมมี,
ของผูไมประมาทแลว มีอยู."
มีปุจฉาวา "ก็ใครเลา ยอมรูความแปลกกันนั่น ?"
มีวิสัชนาวา " บัณฑิตทั้งหลาย ตั้งอยูในความไมประมาทยอมรู."
อธิบายวา บัณฑิต คือผูมีเมธา ไดแก ผูมีปญ
 ญาเหลาใด ตั้งอยู
ในความไมประมาทของตนแลว เจริญความไมประมาทอยู บัณฑิตเหลา
นั้น ยอมรูเหตุอันแปลกกันนั่น.
บาทพระคาถาวา อปฺปมาเท ปโมทนฺติ ความวา บัณฑิตเหลานั้น
ครั้นรูอยางนี้แลว ยอมบันเทิง คือ เปนผูมีหนายิ้มแยม ไดแก ยินดี
ราเริง ในความไมประมาทของตนนั้น.
บาทพระคาถาวา อริยาน โคจเร รตา ความวา บัณฑิตเหลา
นั้น บันเทิงอยูในความไมประมาทอยางนั้น เจริญความไมประมาทนั้น
แลว ยอมเปนผูยินดี คือ ยินดียิ่งในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ เเยกออก
เปนสติปฏฐาน ๔ เปนตน และในโลกุตรธรรม ๙ ประการ อันนับ
วาเปนธรรมเครื่องโคจรของพระอริยะทั้งหลาย คือ พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจาทั้งหลาย.
สองบทวา เต ฌายิโน ความวา บัณฑิตผูไมประมาทเหลานั้น
เปนผูมีความเพงดวยฌานทั้งสองอยาง คือ ดวยอารัมมณูปนิชฌาน กลาว
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คือ สมาบัติ ๘ , และดวยลักขณูปนิชฌาน กลาวคือ วิปสสนามรรค
และผล.
บทวา สาตติกา ความวา เปนผูมีความเพียร ซึ่งเปนไปทาง
กายและทางจิต เปนไปแลวติดตอ จําเดิมแตกาลเปนที่ออกบวชจนถึง
การบรรลุพระอรหัต.
บาทพระคาถาวา นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกมา ความวา ผูประกอบ
ดวยความเพียรเห็นปานนี้วา "ผลนั้นใด อันบุคคลพึงบรรลุไดดวยเรี่ยว
แรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบั่นของบุรุษ ยัง
ไมบรรลุผลนั้น แลวหยุดความเพียรเสีย จักไมมี " (เชนนี้) ชื่อวา
บากบั่นมั่น ชื่อวา เปนไปแลวเปนนิตย เหตุไมทอถอยในระหวาง.
ในคําวา ผุสนฺติ นี้ พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไปนี้ :การถูกตองมี ๒ คือ ญาณผุสนา (การถูกตองดวยญาณ),
วิปากผุสนา ( การถูกตองดวยวิบาก). ในผุสนา ๒ อยางนั้น มรรค ๔
ชื่อวา ญาณผุสนา. ผล ๔ ชื่อวา วิปากผุสนา. ในผุสนา ๒ อยางนั้น
วิปากผุสนา พระผูมีพระภาคเจา ทรงประสงคเอาในบทวา ผุสนฺติ นี.้
บัณฑิตผูเปนนักปราชญ เมื่อทํานิพพานใหแจงดวยอริยผล ชื่อวา ยอม
ทํานิพพานใหแจงดวยวิปากผุสนา.
บาทพระคาถาวา โยคกฺเขม อนุตฺตร ความวา (ซึ่งนิพพาน)
๑

๒

๑. สมาบัติ ๘ คือปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน รวมเรียกวา รูปสมาบัติ ๔.
อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ รวมเรียกวา
อรูปสมาบัติ ๔.
๒. สัง. นิ. ๑๖/๓๔.
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อันเปนแดนเกษม คือ ไมมีภัย จากโยคะ ๔ อันยังมหาชนใหจมลงใน
วัฏฏะ ชื่อวา ยอดเยี่ยม เพราะความเปนสิ่งประเสริฐกวาโลกิยธรรม
และโลกุตรธรรมทั้งปวง.
ในที่สดุ แหงเทศนา ชนเปนอันมาก ไดเปนพระอริยบุคคล มี
โสดาบันเปนตน. เทศนา เปนกถามีประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องพระนางสามาวดี จบ.
๑

๑. โยคะ ๔ กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ อวิชชาโยคะ.
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๒. เรื่องกุมภโฆสก [๑๑]
ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภเศรษฐี
ชื่อกุมภโฆสก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อุฏานนโต " เปนตน.

กุมภโฆสกกลัวตายหนีไปอยูภูเขา
ความพิสดารวา ในนครราชคฤห อหิวาตกโรคเกิดขึ้นในเรือน
ของราชคหเศรษฐี. เมื่ออหิวาตกโรคนั้นเกิดขึ้นแลว, สัตวดิรัจฉาน
ตั้งตนแตแมลงวันจนถึงโคยอมตายกอน, ถัดนั้นมา ก็ทาสและกรรมกร,
ภายหลังเขาทั้งหมดก็คือเจาของเรือน, เพราะฉะนั้น โรคนั้นจึงจับเศรษฐี
และภริยาภายหลังเขาทั้งหมด. สองสามีภริยานั้น โรคถูกตองแลว แลดู
บุตรซึ่งยืนอยู ณ ทีใ่ กล มีนัยนตาทั้งสองนองดวยน้ําตา พูดกะบุตรวา
" พอเอย เขาวา เมื่อโรคชนิดนี้เกิดขึ้น, ชนทั้งหลาย พังฝาเรือนหนี
ไปยอมไดชีวิต, ตัวเจาไมตองหวงใยเราทั้งสองพึงหนีไป ( เสียโดยดวน)
มีชีวิตอยู จึงกลับมาอีก พึงขุดเอาทรัพย ๔๐ โกฏิ ที่เราทั้งสองฝงเก็บ
ไวในที่โนนขึ้นเลี้ยงชีวิต."
เขาฟงคําของมารดาและบิดานั้นแลว รองไห ไหวมารดาบิดา
กลัวตอภัยคือความตาย ทําลายฝาเรือนหนีไปสูชัฏแหงภูเขา อยูในที่นั้น
สิ้น ๑๒ ปแลว จึงกลับมายังที่อยูของมารดาบิดา .

เขากลับมาบานเดิมไมมีใครจําได
ครั้งนั้น ใคร ๆ จําเขาไมได เพราะความที่ไปในกาลยังเปนเด็ก
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กลับมาในกาลมีผมและหนวดขึ้นรุงรัง.
เขาไปสูที่ฝงทรัพย ดวยสามารถแหงเครื่องหมายอันมารดาและบิดา
ใหไว ทราบความที่ทรัพยไมเสียหาย จึงคิดวา "ใคร ๆ ยอมจําเรา
ไมได. ถาเราจักขุดทรัพยขึ้นใชสอยไซร, ชนทั้งหลายพึงคิดวา ' คน
เข็ญใจผูหนึ่งขุดทรัพยขึ้นแลว, พึงจับเราแลว เบียดเบียน ถากระไร
เราพึงทําการรับจางเปนอยู, ทีนั้น เขานุงผาเกาผืนหนึ่ง ( เที่ยว) ถามวา
"ใคร ๆ มีความตองการดวยคนรับจาง มีอยูหรือ ?" (ไป) ถึงถนน
อันเปนที่อยูของคนผูจางแลว.

กุมภโฆสกรับจางทํางาน
ขณะนั้น พวกผูจ างเห็นเขาแลว กลาววา " ถาเจาจักทําการ
งานของพวกเราไดสักอยางหนึ่งไซร, พวกเราจักใหคาจางสําหรับซื้อภัต."
เขาถามวา " ชื่อวาการงานอะไร ? ที่พวกทานจักใหทํา."
พวกผูจางตอบวา " การงานคือการปลุกและการตักเตือน, ถา
เจาอาจ (ทํา) ไดไซร, เจาจงลุกขึ้นแตเชาตรู เที่ยวบอกวา " พอ
ทั้งหลาย ทานทั้งหลาย จงลุกขึ้น จงตระเตรียมเกวียนทั้งหลาย, จงเทียม
โคผู ในเวลาที่สัตวพาหนะตาง ๆ มีชางและมาเปนตนไปเพื่อตองการ
กินหญา, แมทั้งหลาย แมพวกทานจงลุกขึ้นตมยาคู หุงภัต" เขา
รับวา " ไดจะ."
ลําดับนั้น พวกผูจางไดใหเรือนหลังหนึ่งแกเขา เพื่อประโยชน
แกการอยู ณ ที่ใกล. เขาไดการงานนั้นทุกวัน.
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พระเจาพิมพิสารทรงทราบฐานะของกุมภโฆสก
อยูมาวันหนึ่ง พระราชาทรงพระนามวา พิมพิสาร ไดทรงสดับ
เสียงของเขาแลว. ก็ทาวเธอไดเปนผูทรงทราบเสียงรองของสัตวทั้งปวง,
เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา "นั่นเปนเสียงของคนผูมีทรัพยมาก."
ขณะนั้น นางสนมของทาวเธอคนหนึ่ง ยืนเฝาอยู ณ ที่ใกลคิดวา
" ในหลวงจักไมตรัสเหลว ๆ ไหล ๆ, เราควรรูจักชายนี้." จึงสงชาย
ผูหนึ่งไป (สืบ) ดวยคําวา "ไปเถิด พอ ทานจงทราบบุรุษนั่น
(แลวกลับมา )."
เขารีบไป พบกุมภโฆสกนั้นแลว ก็กลับมาบอกวา "นั้นเปน
มนุษยกําพราคนหนึ่ง ซึ่งทําการรับจางของชนผูจางหลาย."
พระราชา ทรงสดับถอยคําของบุรุษนั้นแลว ก็ทรงดุษณีภาพ,
ในวันที่ ๒ ก็ดี ในวันที่ ๓ ก็ดี ครั้นทรงสดับเสียงของกุมภโฆสกนั้นแลว
ก็ตรัสอยางนั้นเหมือนกัน.
๑

นางสนมรับอาสาพระเจาพิมพิสาร
นางสนมแมนั้น ก็คิดอยางนั้นเหมือนกัน สง (บุรุษ) ไปหลาย
ครั้ง เมื่อเขาบอกวา " เปนมนุษยกําพรา" จึงคิดวา " ในหลวง
แมทรงสดับคําวา ' นั่น มนุษยกําพรา' ก็ไมทรงเชื่อ ตรัสย้ําอยูวา
' นั่นเสียงบุรุษผูมีทรัพยมาก ' ในขอนี้ตองมีเหตุ; ควรที่เราจะรูจักชาย
นั้นตามความจริง. " นางสนมนั้น จึงกราบทูลพระราชาวา "ขาแตสมมติเทพ ขาพระบาท เมื่อไดทรัพยพันหนึ่งจักพาธิดาไป (ออกอุบาย)
ใหทรัพยนั่นเขาสูราชสกุลจงได."
๑. นิ่งเฉย.
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พระราชา รับสั่งใหพระราชทานทรัพยพันหนึ่งแกนางแลว. นาง
รับพระราชทานทรัพยนั้นแลว ใหธดิ านุงผาคอนขางเกาผืนหนึ่ง ออก
จากพระราชมณเฑียรพรอมกับธิดานั้น เปนดุจคนเดินทาง ไปสูถนน
อันเปนที่อยูคนรับจาง เขาไปสูเรือนหลังหนึ่ง พูดวา " แมจา ฉันทั้งสอง
เดินทางมา (เหน็ดเหนื่อย) จักขอพักในเรือนนี้สักวันสองวันแลว
จักไป."

นางสนมกับธิดาพักอยูในเรือนกุมภโฆสก
หญิงเจาของเรือน พูดวา " แม ผูคนในเรือนมีมาก, แมไม
อาจพักในเรือนนี้ได, เรือนของนายกุมภโฆสกนั้นแนะวาง เชิญแมไป
(ขอพัก) ในเรือนนั้นเถิด." นางไปที่เรือนของกุมภโฆสกนั้นแลว
กลาววา " นายจา ฉันทั้งสองเปนคนเดินทาง จัก (ขอพัก) อยูใน
เรือนนี้สักวันสองวัน," แมถูกเขาหามแลวตั้งหลายครั้ง ก็พูดออนวอนวา
" นายจา ฉันทั้งสองจัก (ขอพัก) อยูช ั่ววันนี้วันเดียว พอเชาตรูก็จักไป
ดอก," ไมปรารถนาจะออกไปแลว. นางพักอยูในเรือนของกุมภโฆสก
นั้นนั่นแล วันรุงขึ้น ในเวลาเขาจะไปปา จึงพูดวา " นายจา ขอนาย
จงมอบคาอาหารสําหรับนายไวแลวจึงคอยไป, ฉันจัก (จัดแจง) หุงตม
ไวเพื่อนาย." เมื่อเขากลาววา " อยาเลย ฉันจักหุงตมกินเองก็ได,"
จึงรบเราบอย ๆ เขา (จนสําเร็จ) ทําทรัพยที่เขาให ใหเปนสักวาอัน
คนไดรับไวแลวทีเดียว ใหนําโภชนะและสิ่งตาง ๆ มีขาวสารที่บริสุทธิ์
เปนตน มาแตรานตลาดหุงขาวสุกใหละมุนละไมดี และปรุงแกงกับ
๒-๓ อยาง ซึ่งมีรสอรอยโดยเยี่ยงอยางหุงตมในราชสกุล ไดใหแกกุมภโฆสกผูมาจากปา. ครั้นทราบ (วา) เขาบริโภคแลว ถึงความเปนผูมี
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จิตเบิกบาน จึงพูดวา " นายจา ฉันทั้งสองเปนผูเมื่อยลา ขอพักอยู
ในเรือนนี้แล สักวันสองวันเถอะ," เขารับรองวา "ไดจะ."

กุมภโฆสกเสียรูนางชาววัง
ทีนั้น นางก็ปรุงภัตอยางเอร็ดอรอย ทัง้ เวลาเย็นทั้งวันรุงขึ้น
แลวไดใหแกเขา. และครั้นทราบความที่เขาเปนผูมีจิตเบิกบานแลวก็
วิงวอน (อีก ) วา "นายจา ฉันทั้งสองจักอยูในเรือนนี้แล สัก ๒-๓ วัน"
ดังนี้แลว อยูในเรือนนั้น เอาศัสตราอันคมตัดฐานเตียงของเขาภายใต
แมแครในที่นั้น ๆ. เมื่อเขามา พอนั่งลงเทานั้น, เตียงก็ยอบลงเบื้อง
ลาง. เขากลาววา " ทําไม เตียงนี้ จึงขาดไปอยางนี้ ?"
นางสนม. นายจา ฉันไมอาจหามพวกเด็กหนุม ๆ ได พวกเขา
มาประชุมกัน (เลน) ทีน่ ี้ละซิ.
กุมภโฆสก. แม เพราะอาศัยแก ๒ คน ทุกขนี้ จึงเกิดแกฉัน,
เพราะในกาลกอน ฉันจะไปในที่ไหน ๆ ก็ปดประตูแลวจึงไป.
นางสนม. จะทําอยางไรไดละ ? พอ ฉันไมอาจหามได.
นางตัด (ฐานเตียง) โดยทํานองนี้แล สิ้น ๒-๓ วัน แมถูกเขา
ตําหนิติเตียนวากลาวอยู ก็คงกลาว (แกตัว) อยางนั้นแลวตัดเชือก
ที่เหลือ เวนเชือกเสนเล็ก ๆ ไวเสน ๒ เสน.
วันนั้น เมื่อเขาพอนั่งลงเทานั้น, ฐาน (เตียง) ทั้งหมดตกลง
ไปที่พื้นดิน. ศีรษะ (ของเขา) ได (ฟุบลง ) รวมเขากับเขาทั้งสอง
เขาลุกขึ้นได ก็พูดวา "ฉันจะทําอะไรได ? บัดนี้ จักไปไหนได ? ฉัน
เปนผูถูกพวกแกทําไมใหเปนเจาของแหงเตียงเปนที่นอนเสียแลว."
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นางสนม ปลอบวา " จักทําอยางไรไดเลา ? พอ ฉันไมอาจ
หามเด็ก ๆ ที่คุนเคยได, ชางเถอะ, อยาวุนวายไปเลย, นายจักไปไหน ?
ในเวลานี้" ดังนี้แลว เรียกธิดามา บอกวา " แมหนู เจาจงทําโอกาส
สําหรับเปนที่นอนแหงพี่ชายของเจา."

กุมภโฆสกไดลูกสาวของนางสนมเปนภรรยา
ธิดานัน้ นอนที่ขางหนึ่งแลว พูดวา " นายคะ เชิญนายมา
(นอน) ที่น.ี้ " แมนางสนมก็กลาวกะกุมภโฆสกนั้นวา "เชิญพอไป
นอนกับนองสาวเถิด พอ." เขานอนบนเตียงเดียวกับธิดานางสนมนั้น
ไดนําความเชยชิดกันในวันนั้นเอง.
นางกุมาริการองไหแลว. ทีนนั้ มารดาจึงถามเขาวา "เจารองไห
ทําไมเลา ? แมหนู."
ธิดา. กรรมชื่อนี้เกิดแลว แม.
มารดาพูดวา "ชางเถอะ แมหนู เรา อาจทําอะไรได, เจาได
สามีคนหนึ่งก็ดี กุมภโฆสกนี้ไดหญิงผูบําเรอเทาคนหนึ่งก็ดี ยอมสมควร"
ดังนี้แลว ไดทํากุมภโฆสกนั้นใหเปนบุตรเขยแลว. เขาทั้งสองอยูรวม
กันแลว.
๑

กุมภโฆสกตองจายทรัพยเพราะอุบายของนางสนม
โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน นางสนมนั้น ก็สงขาว (กราบทูล)
แดพระ.ราชาวา "ขาแตสมมติเทพ ขอฝาละอองธุลีพระบาท จงรับสั่ง
๑. ภรรยา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 316

ใหทําการโฆษณาวา ' ขอทวยราษฎรจง (จัด) ทํามหรสพใน (ยาน)
ถนนแหงคนรับจางอยู, ก็คนใด ไมจดั ทํามหรสพในเรือน, สินไหมชื่อ
ประมาณเทานี้ ยอมมีแกคนนั้น."
พระราชารับสั่งใหทําอยางนั้น. คราวนั้น แมยายพูดกะเขาวา
" พอเอย เราจําตองจัดทํามหรสพในถนนแหงคนรับจางตามพระราชาณัติ,
เราจะทําอยางไร ?"
กุมภโฆสก. แม ฉันแมทําการรับจางอยู ก็แทบจะไมสามารถเปน
อยูได จักจัดทํามหรสพอยางไรไดเลา ?
แมยาย. พอเอย ธรรมดาบุคคลผูอยูครองเรือนทั้งหลาย ยอม
รับเอา แมหนี้ไว, พระเจาอยูหัวทรงบังคับ จะไมทํา ( ตาม) ไมได,
อันเราอาจพนจากหนี้ไดดวยอุบายอยางใดอยางหนึ่ง, ไปเถิดพอ จงนํา
กหาปณะ ๑ หรือ ๒ กหาปณะ แตที่ไหน ๆ ก็ได.

๑

๒

นางสนมสงทรัพยของกุมภโฆสกไปถวายพระราชา
เขาตําหนิติเตียนพลางไปนํากหาปณะมาเพียง ๑ กหาปณะ แตที่ฝง
ทรัพย ๔๐ โกฏิ นางก็สงกหาปณะไป (ถวาย) แดพระราชาแลว (จัด )
ทํามหรสพดวยกหาปณะของตน, โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน ก็สงขาวไป
(ถวาย) อยางนั้นนั่นแลอีก.
พระราชาก็ทรงบังคับอีกวา " ทวยราษฎรจงจัดทํามหรสพ เมื่อ
ใครไมทํา มีสินไหมประมาณเทานี้" กุมภโฆสกนั้น ถูกแมยายกลาวรบเรา
อยูเหมือนครั้งกอนนั่นแล จึงไปนํากหาปณะมา ๑ กหาปณะ แมอีก
๑. การบังคับของพระพระราชา. /๒. ตองเปนหนี้พระราชา.
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นางก็สงกหาปณะแมเหลานั้นไป (ถวาย) แดพระราชา, โดยกาลลวง
ไป ๒-๓ วัน ก็สงขาวไป (ถวาย) อีกวา ' บัดนี้ขอฝาละอองธุลี
พระบาท ทรงสงบุรุษมา ' รับสั่งใหเรียกกุมภโฆสกนี้ไป (เฝา)."
พระราชาทรงสงบุรุษไปแลว.

กุมภโฆสกถูกฉุดตัวไปเฝาพระเจาอยูหัว
พวกบุรุษไปยังถนนที่คนรับจางนั้นอยูแลว ถามหาวา " คนไหน
ชื่อกุมภโฆสก" เที่ยวตามหาพบเขาแลว บอกวา " มาเถิด พอมหาจําเริญ พระเจาอยูหัวรับสั่งใหหาพอ (ไปเฝา)."
เขากลัวแลว พูดคําแกตัวเปนตนวา " พระเจาอยูหัวไมทรงรูจัก
ตัวฉัน " แลวไมปรารถนาจะไป. ทีนนั้ พวกบุรุษ จึงจับเขาที่อวัยวะ
ทั้งหลาย มีมือเปนตน ฉุดมาดวยพลการ.
หญิงนั้น เห็นบุรุษเหลานั้นแลว จึง ( ทําที) ขูตะคอกวา "เฮย
เจาพวกหัวดื้อ พวกเจาไมสมควรจับลูกเขยของขาที่อวัยวะทั้งหลายมีมือ
เปนตน " แลวปลอบวา " มาเถิด พอ อยากลัวเลย, ฉันเฝาพระเจา
อยูหัวแลว จักทูลใหตัดมือของพวกที่จับอวัยวะมีมือเปนตนของเจาทีเดียว"
แลวพาบุตรีไปกอน ถึงพระราชมณเฑียรแลวเปลี่ยนเพศแตงเครื่องประดับพรอมสรรพ ไดยืนเฝาอยู ณ สวนขางหนึ่ง. ฝายกุมภโฆสก ถูกเขา
ฉุดครานํามา ( ถวาย) จนได.
๑

พระราชาทรงซักถามกุมภโฆสก
ขณะนั้น พระราชา ตรัสกะเขาผูถวายบังคมแลวยืนเฝาอยูวา "เจา
๑. ทําดวยกําลัง คือทําตามชอบใจ.
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หรือ ? ชื่อกุมภโฆสก."
กุมภโฆสก. ขาแตสมมติเทพ พระเจาขา.
พระราชา. เพราะเหตุไร เจาจึงปกปดทรัพยเปนอันมากไวใชสอย ?
กุมภโฆสก. ทรัพยของขาพระองคจักมีแตไหน ? พระเจาขา
(เพราะ) ขาพระองคทําการรับจางเลี้ยงชีวิต.
พระราชา. เจาอยาทําอยางนั้น; เจาลวงขาทําไม ?
กุมภโฆสก. ขาพระองคมิไดลวง พระเจาขา, ทรัพยของขาพระองคไมมี (จริง).
ทีนั้น พระราชาทรงแสดงกหาปะเหลานั้นแกเขาแลว ตรัสวา
" กหาปณะเหลานี้ ของใครกัน ?"

กุมภโฆสกเผยจํานวนทรัพย
เขาจํา ( กหาปณะ) ได คิดวา "ตายจริง ! เราฉิบหายแลว;
อยางไรหนอ กหาปณะเหลานี้ จึงตกมาถึงพระหัตถของพระเจาอยูหัว
ได ?" แลไปขางโนนขางนี้ ก็เห็นหญิงทั้งสองคนนั้น ประดับประดา
ยืนเฝาอยูริมพระทวารหอง จึงคิดวา " กรรมนีส้ ําคัญนัก, ชะรอย
พระเจาอยูหัว พึงแตงหญิงเหลานั้น (ไปลอลวงแนนอน)."
ขณะนั้น พระราชาตรัสกะเขาวา " พูดไปเถิด ผูเจริญ, ทําไม ?
เจาจึงทําอยางนั้น."
กุมภโฆสก. เพราะที่พึ่งของขาพระองคไมมี พระเจาขา.
พระราชา. คนเชนเรา ไมควรเปนที่พึ่ง (ของเจา) หรือ ?
กุมภโฆสก. ขาแตสมมติเทพ ถาสมมติเทพ ทรงเปนที่พึ่งของ
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ขาพระองค ก็เปนการเหมาะดี.
พระราชา. เปนไดซิ ผูเจริญ, ทรัพยของเจามีเทาไรละ ?
กุมภโฆสก. มี ๔๐ โกฏิ พระเจาขา.
พระราชา. ไดอะไร ( ขน) จึงจะควร ?
กุมภโฆสก. เกวียนหลาย ๆ เลม พระเจาขา.

กุมภโฆสกไดรับตําแหนงเศรษฐี
พระราชา รับสั่งใหจัดเกวียนหลายรอยเลมสงไป ใหขนทรัพย
นั้นมา ใหทําเปนกองไวที่หนาพระลานหลวงแลว รับสั่งใหชาวกรุง
ราชคฤห (มา) ประชุมกันแลว ตรัสถามวา "ในพระนครนี้ ใคร
มีทรัพยประมาณเทานี้บาง ?" เมื่อทวยราษฎรกราบทูลวา "ไมมี
พระเจาขา " ตรัสถามวา " ก็เราทําอะไร แกเขาจึงควร ?" เมื่อพวก
นั้นกราบทูลวา " ทรงทําความยกยองแกเขา สมควร พระเจาขา" จึง
ทรงตั้งกุมภโฆสกนั้น ในตําแหนงเศรษฐี ดวยสักการะเปนอันมาก
พระราชทานบุตรีของหญิงนั้นแกเขาแลว เสด็จไปสูสํานักพระศาสดา
พรอมกับเขา ถวายบังคมแลว กราบทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระองคจงทอดพระเนตรบุรุษนี้ ชื่อวาผูมีปญญาเห็นปานนี้ ไมมี, เขา
แมมีสมบัติถึง ๔๐ โกฏิ ก็ไมทําอาการเยอหยิ่ง หรืออาการสักวาความ
ทะนงตัว, ( ทํา) เปนเหมือนคนกําพรา นุงผาเกา ๆ ทําการรับจาง
ที่ถนนอันเปนที่อยูของคนรับจาง เลี้ยงชีพอยู หมอมฉันรูไดดวยอุบาย
ชื่อนี้, ก็แลครั้นรูแลวสัง่ ใหเรียกมา ไลเลียงใหรบั วามีทรัพยแลว ใหขน
ทรัพยนั้นมา ตั้งไวในตําแหนงเศรษฐี. (ใชแตเทานั้น) หมอมฉันยัง
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ใหบุตรีแกเขาดวย ขาแตพระองคผูเจริญ คนมีปญญาเห็นปานนี้ หมอม
ฉันไมเคยเห็น."

คุณธรรมเปนเหตุเจริญแหงยศ
พระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแลว ตรัสวา " มหาบพิตร ชีวิต
ของบุคคลผูเปนอยูอยางนั้น ชื่อวา เปนอยูประกอบดวยธรรม; ก็กรรม
มีกรรมของโจรเปนตน ยอมเบียดเบียนบีบคั้น (ผูทํา) ในโลกนี้
ทั้งในโลกหนา ชื่อวาความสุข อันมีกรรมนั้นเปนเหตุ ก็ไมมี, ก็บุรุษทํา
การรับจางก็ดี ทํานาก็ดี เลี้ยงชีวิตในกาลเสื่อมทรัพยนั่นแล ชื่อวาชีวิต
ประกอบดวยธรรม, อันความเปนใหญยอมเจริญขึ้นอยางเดียว แกคนผู
ถึงพรอมดวยความเพียร บริบรู ณดว ยสติ มีการงานบริสุทธิ์ทางทวาร
ทั้งหลาย มีกายและวาจาเปนตน มีปกติใครครวญดวยปญญาแลวจึงทํา
ผูสํารวมไตรทวาร มีกายทวาร เปนตน เลี้ยงชีวิตโดยธรรม ตั้งอยู
ในอันไมเหินหางสติเห็นปานนั้น." ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา
๒. อุฏานวโต สตีมโต
สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน
สฺตสฺส จ ธมฺมชีวิโน อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฒติ.
" ยศยอมเจริญโดยยิ่ง แกคนผูมีความขยัน
มีสติ มีการงานสะอาด มีปกติใครครวญแลวจึงทํา
สํารวมแลว เลีย้ งชีพโดยธรรม และไมประมาท."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุฏานวโต คือ ผูมีความเพียงเปน
เหตุลุกขึ้น.
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บทวา สตีมโต คือ สมบูรณดวยสติ.
บทวา สุจิกมฺมสฺส คือ ประกอบดวยการงานทั้งหลาย มีการงาน
ทางกายเปนตน อันหาโทษมิได คือหาความผิดมิได.
บทวา นิสมฺมการิโน ไดแก ใครครวญ คือไตรตรองอยางนี้วา
" ถาผลอยางนี้จักมี เราจักทําอยางนี้." หรือวา " เมื่อการงานนี้อันเรา
ทําแลวอยางนี้ ผลชื่อนี้จักมี" ดังนี้แลว ทําการงานทั้งปวงเหมือน
แพทยตรวจดูตนเหตุ (ของโรค) แลวจึงแกโรคฉะนั้น.
บทวา สฺตสฺส ไดแก สํารวมแลว คือ ไมมีชอง ดวยทวาร
ทั้งหลายมีกายเปนตน.
บทวา ธมฺมชีวิโน คือ ผูเปนคฤหัสถ เวนความโกงตาง ๆ
มีโกงดวยตาชั่งเปนตน เลี้ยงชีวิตดวยการงานอันชอบทั้งหลาย มีทํานา
และเลี้ยงโคเปนตน, เปนบรรพชิต เวนอเนสนากรรมทั้งหลาย มีเวชกรรม และทูตกรรม เปนตน เลี้ยงชีวติ ดวยภิกษาจาร โดยธรรม คือโดย
ชอบ.
บทวา อปฺปมตฺตสฺส คือ มีสติไมหางเหิน.
บทวา ยโสภิวฑฺฒติ ความวา ยศที่ไดแกความเปนใหญ ความมี
โภคสมบัติและความนับถือ และที่ไดแกความมีเกียรติและการกลาว
สรรเสริญ ยอมเจริญ.
ในกาลจบพระคาถา กุมภโฆสก ดํารงอยูในโสดาปตติผล. ชน
๑

๒

๓

๔

๑. กรรมคือการแสวงหา (ปจจัย) อันไมควร. ๒. กรรมของหมอหรือกรรมหรือความเปนหมอ.
๓. กรรมของคนรับใช หรือกรรมคือความเปนผูรับใช. ๔. การเที่ยวเพื่อภิกษา.
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แมเหลาอื่นเปนอันมาก ก็บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน
แลว. เทศนาสําเร็จประโยชนแกมหาชนอยางนี้แล.
เรื่องกุมภโฆสก จบ.
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๓. เรื่องพระจูฬปนถกเถระ [๑๗]
ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระเถระ
ชื่อวาจูฬปนถก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อุฏาเนนปฺปมาเทน"
เปนตน.

ธิดาเศรษฐีไดทาสเปนสามี
ดังไดสดับมา ธิดาแหงสกุลของธนเศรษฐีในพระนครราชคฤห
ในเวลาเขาเจริญวัย มารดาบิดารักษาไวอยางกวดขันที่ชั้นบนแหง
ปราสาท ๗ ชั้น (แตนาง) เปนสตรีโลเลในบุรษุ เพราะความเปน
ผูเมาแลวดวยความเมาในความเปนสาว จึงทําสันถวะกับทาสของตนเอง
กลัววา " คนอื่น ๆ จะพึงรูกรรมนี้ของเราบาง" จึงพูดอยางนี้วา
"เราทั้งสองไมอาจอยูในที่นี้ได, ถามารดาบิดาของฉันทราบความเสียหาย
นี้ไซร จักห้ําหั่นเราใหเปนทอนนอยทอนใหญ; เราจะไปสูที่ตางถิ่นแลว
อยู." ทั้งสองคนนั้น ถือเอาทรัพยอันเปนสาระที่จะพึงนําไปไดดวยมือ
ในเรือน ออกไปทางประตูดานเหนือแลว ชักชวนกันวา " เราทั้งสอง
จักตองไปอยูในสถานที่แหงใดแหงหนึ่งที่ชนเหลาอื่นไมรูจัก" ดังนี้แลว
ทั้งสองคนไดเดินไปแลว.

มีบุตรดวยกันสองคน
เมื่อเขาทั้งสองอยูในที่แหงหนึ่ง นางตั้งครรภแลว เพราะอาศัย
การอยูรวมกัน.
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นางอาศัยความที่ครรภแกเต็มที่ จึงปรึกษากับสามีนั้นวา " ครรภ
ของฉันถึงความแกเต็มที่แลว, ธรรมดาการตลอดบุตรในที่ซึ่งเหินหาง
จากญาติพวกพอง ยอมเปนเหตุนําความทุกขมาใหแกเราทั้งสอง, เรา
ทั้งสองไปสูเรือนแหงสกุลเดิมเถิด," เขาพูดผัดเพี้ยนวา "วันนี้ จะไป,
พรุงนี้ จึงคอยไปเถิด," ยังวันทั้งหลายใหลวงเลยไปเสีย เพราะกลัววา
" ถาเราไปที่นั้น, ชีวิตของเรายอมไมมี." นางคิดวา " เจานี่ เขลา
ไมอาจไปเพราะความที่ตนมีโทษมาก, ธรรมดามารดาบิดา มีความ
เกื้อกูลโดยสวนเดียวเทานั้น, เจานี่ จะไปหรือไมไปก็ตาม, เราจักไปละ."
ครั้นเมื่อเขาออกจากเรือนไปแลว นางเก็บงําเครื่องเรือน บอกความที่ตน
จะไปสูเรือนแหงสกุล แกชาวบานที่อยูถัดกันแลว เดินทางไป. ฝายสามี
(กลับ) มาเรือน ไมเห็นภริยา ถามผูคุนเคย ทราบวา. " ไปเรือน
แหงสกุล" จึงรีบติดตามไปทันในระหวางทาง. แมภริยาของเขานั้น
ก็ไดคลอดบุตรในระหวางทางนั้นเอง. เขาถามวา "นี่อะไรกัน ? นอง"
ภริยา. พี่ ลูกชายคนที่หนึ่งคลอดแลว.
สามี. บัดนี้ เราจักทําอยางไร ?
ทั้งสองคนคิดเห็นรวมกันวา " เราทั้งสองไปสูเรือนแหงสกุล เพื่อ
ประโยชนแกกรรมใด. กรรมนั้นสําเร็จแลวในระหวางทางเทียว, เรา
จักไปที่นั้นทําอะไร ? กลับกันเถิด" ดังนี้แลว ก็พากันกลับ.
เขาทั้งสองไดตั้งชื่อเด็กนั้นแล วา "ปนถก" เพราะเกิดใน
หนทาง. ตอกาลไมนานนัก นางตั้งครรภแมอีก. พฤติการณทั้งปวง
พึงใหพิสดาร โดยนัยอันมีในกอนนั่นแล.
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ตั้งชือ่ เด็กทั้งสอง
เพราะเด็กแมนั้นก็เกิดในหนทาง มารดาบิดาจึงตั้งชื่อบุตรผูเกิด
กอนวา "มหาปนถก." ตั้งชื่อบุตรผูเกิดภายหลังวา " จูฬปนถก."
แมสองสามีภริยานั้น ก็พาเด็กทั้งสองไปสถานที่อยูของตนตามเดิม.

มหาปนถกแปลกใจในเรือ่ งญาติของตน
เมื่อสองสามีภริยาอยูในที่นั้น เด็กชายมหาปนถก ไดยินเด็กชาย
อื่น ๆ เรียก (ผูนั้นผูนี้ ) วา " อา ลุง" และวา "ปู (ตา) ยา
(ยาย) " จึงถามมารดาวา " แม เด็กอื่น ๆ เรียก ( ผูนั้น ) วา
ปู ( ตา ), เรียก ( ผูนี้ ) วา ' ยา ( ยาย ),' พวกญาติของเราไมมี
บางหรือ ?"
มารดา. เออ พอ พวกญาติของเราในที่นี้ไมมี, แตตาของพวกเจา
ชื่อ ธนเศรษฐี มีอยูในพระนครราชคฤห, พวกญาติของเราเปนอันมาก
มีอยูในพระนครนั้น.
มหาปนถก. ทําไม พวกเราจึงไมไปในที่นั้นเลา ? แม.
นางไมบอกเหตุที่ตนมากบุตร เมื่อบุตรทั้งสองพูดรบเราหนักเขา
จึงบอกแกสามีวา " เด็กเหลานี้รบกวนฉันเหลือเกิน, มารดาบิดาเห็น
พวกเราแลว จักกินเนื้อ ( เทียว ) หรือ ? มาเถิด บัดนี้เราทั้งสอง
จักแสดงตระกูลแหงตา ยาย แกพวกเด็ก."
สามี. ฉัน ไมอาจจะเขาหนาได, แตจักพาเจาพวกนั้นไปได.
ภริยา. ดีละ ควรที่เด็กทั้งสองจะพบเห็นตระกูลของตาดวยอุบาย
อยางใดอยางหนึ่งแท.
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พาบุตรทั้งสองไปหาตา
ชนทัง้ สองพาเด็ก ๆ ไปถึงพระนครราชคฤหโดยลําดับ พักอยูใน
ศาลาหลังหนึ่งริมประตูพระนคร. มารดาของเด็ก พาเด็กสองคนไปแลว
สั่งใหบอกความที่ตนมาแกมารดาบิดา.
มารดาบิดาทั้งสองนั้น ไดยินขาวนั้นแลว กลาววา " บรรดาชน
ทั้งหลายผูยังทองเที่ยวอยูในสงสาร ชื่อวา ผูไมเคยเปนบุตร ไมเคย
เปนธิดากัน ยอมไมมี, คนเหลานั้นมีความผิดตอเราเปนขอใหญ
พวกเขาไมสามารถจะตั้งอยูในคลองจักษุของเราได, ชนทัง้ สองจงเอา
ทรัพยประมาณเทานี้ ไปสูสถานที่ผาสุกเลี้ยงชีพเถิด, แตจงสงเด็ก
ทั้งสองมาในที่นี้."
สองสามีภรรยานั้น รับทรัพยที่ทานทั้งสองนั้นสงมาแลว มอบ
เด็กทั้งสองในมือของพวกคนใชที่มานั่นแล สงไปแลว, เด็กทั้งสอง
เจริญ (วัย ) อยูในตระกูลของตา ยาย.

มหาปนถกออกบวช
ในเด็กสองคนนั้น จูฬปกถกยังเล็กนัก, สวนมหาปนถกไปฟง
ธรรมกถาของพระทศพลกับตา. เมื่อเขาไปสํานักของพระศาสดาเปนนิตย
จิตก็นอมไปแลวในบรรพชา. เขาพูดกะตาวา "ถาคุณตาอนุญาตให
กระผมไซร กระผมพึงบวช."
ทานเศรษฐีกลาววา "พูดอะไร พอ การบวชของเจาเปน
ความดีแกตากวาการบวชของคนทั่วทั้งโลก; ถาเจาอาจไซร. ก็บวชเถิด"
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ดังนี้แลว นําเขาไปลูสํานักพระศาสดา. เมื่อพระองคตรัส (ถาม) วา
"คฤหบดี ทานไดเด็กมาหรือ ? กราบทูลวา " พระเจาขา เด็กคนนี้
เปนหลานของขาพระองค ประสงคจะบวชในสํานักของพระองค."
พระศาสดาตรัสสั่งภิกษุ ผูถอื การเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปใด
รูปหนึ่งวา " เธอจงใหเด็กคนนี้บวช ." พระเถระบอกตจปญจกกัมมัฏฐานแกเธอแลว ใหบรรพชา.

มหาปนถกบรรลุพระอรหัต
เธอเรียนพระพุทธพจนไดมาก มีอายุครบ ไดอุปสมบทแลว ทํา
กรรมในโยนิโสมนสิการ บรรลุพระอรหัตแลว.

มหาปนถกปรารภถึงนองชาย
ทานใหเวลาลวงไปดวยความสุขในฌานและความสุขอันเกิดแตผล
คิดวา " เราอาจใหความสุขนี้แกจูฬปนถกหรือหนอ ?" ภายหลังได
ไปสูสํานักของเศรษฐีผูเปนตาแลว กลาวอยางนี้วา "ทานมหาเศรษฐี
ถาทานอนุญาตไซร, รูปพึงใหจูฬปนถกออกบวช ."
เศรษฐีกลาววา "นิมนตทานใหเขาบวชเถิด ขอรับ."
ไดยินวา เศรษฐีเลื่อมใสดีแลวในพระศาสนา แตเมื่อถูกถามวา
" เด็กเหลานี้เปนบุตรของธิดาคนไหนของทา" จะบอกวา "ของ
ลูกสาวที่หนีไป" ก็ละอาย; เพราะฉะนั้น ทานจึงอนุญาตการบวชแก
หลานทั้งสองนั้นโดยงาย.
๑. เจริญกัมมัฏฐาน.
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จูฬปนถกบวชแลวกลายเปนคนโง
พระเถระใหจูฬปนถกบวชแลว ใหตั้งอยูในศีลทั้งหลาย. แม
จูฬปนถกนัน้ พอบวชแลว ไดเปนคนโงเขลา.
พระเถระเมื่อพร่ําสอนเธอ กลาวคาถานี้วา
"ดอกบัวโกกุนท มีกลิ่นหอม บานแตเชา
พึงมีกลิน่ ไมไปปราศฉันใด, เธอจงเห็นพระอังคีรส
ผูไพโรจนอยู ดุจพระอาทิตยสองแสงในกลางหาว
ฉันนั้น."
คาถาเดียวเทานั้น โดย ๔ เดือน เธอก็ไมสามารถจะเรียนได.

บุรพกรรมของพระจูฬปนถก
ถามวา " เพราะอะไร ?"
แกวา "ไดยินวา เธอบวชในกาลพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา
ผูมีปญญา ไดทําการหัวเราะเยาะ ในเวลาที่ภิกษุเขลารูปใดรูปหนึ่ง
เรียนอุเทศ, ภิกษุนั้นละอายเพราะการหัวเราะนั้น เลยเลิกเรียนอุเทศ ไม
ทําการสาธยาย.
เพราะกรรมนั้น จูฬปนถกนี้ พอบวชแลว จึงเปนคนโง, บทที่
เรียนแลว ๆ เมื่อเธอเรียนบทตอ ๆ ไป ก็เลือนหายไป. เมื่อเธอพยายาม
เพื่อเรียนคาถานี้แล. สี่เดือนลวงไปแลว.
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จูฬปนถกถูกพระพีช่ ายประฌาน
ทีนั้น พระมหาปนถก ไดกลาวกะเธอวา "จูฬปนถก เธอเปน
คนอาภัพในศาสนานี้, โดย ๔ เดือน แมคาถาเดียวก็ไมอาจเรียนได,
ก็เธอจักยังกิจแหงบรรพชิตใหถึงที่สุดไดอยางไร ? จงออกไปจากที่นี้
เสียเถิด." ดังนี้แลว ก็ขบั ออกจากวิหาร.
พระจูฬปนถกไมปรารถนาความเปนคฤหัสถ เพราะความเยื่อใยใน
พระพุทธศาสนา.
ก็ในกาลนั้น พระมหาปนถกเปนภัตตุเทสก. หมอชีวกโกมารภัจ
ถือระเบียบดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลเปนอันมากไปสูอัมพวัน บูชา
พระศาสดา สดับธรรม ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระทศพลแลว
เขาไปหาพระมหาปนถก ถามวา "ภิกษุในสํานักของพระศาสดา มี
จํานวนเทาไร ขอรับ."
พระมหาปนถก. ภิกษุมีประมาณ ๕๐๐ รูป.
หมอชีวก. ทานผูเจริญ พรุงนี้ ขอใตเทาไดพาภิกษุ ๕๐๐ รูป
มีพระพุทธเจาเปนประมุข (ไป) รับภิกษาในเรือนของกระผม.
พระมหาปนถก. อุบาสก ภิกษุโง (รูปหนึ่ง) ชื่อจูฬปนถก
มีธรรมไมงอกงาม, รูปจะเวนเธอเสีย แลวรับนิมนตเพื่อภิกษุทั้งหลาย
ที่เหลือ.

พระจูฬปกถกหนีไปสึกแตสึกไมได
พระจูฬปนถกฟงคํานั้นแลว คิดวา " พระเถระ เมื่อรับนิมนต
เพื่อภิกษุทั้งหลายมีประมาณเทานั้น ก็คัดเราไวภายนอกแลวจึงรับ, จิต
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ของพี่ชายเรา จักแยก (หมดเยื่อใย) ในเราแลวอยางไมตองสงสัย;
บัดนี้ เราจะตองการอะไรดวยศาสนานี้, เราจักเปนคฤหัสถทําบุญตาง ๆ
มีทานเปนตนเลี้ยงชีพละ." วันรุงขึ้น เธอไปเพื่อจะสึกแตเชาตรู.
พระศาสดา ทรงตรวจดูโลก ( คือหมูสัตว) เฉพาะในเวลาใกลรุง
ทรงเห็นเหตุนี้แลว จึงเสด็จลวงหนาไปกอน ไดทรงหยุดจงกรมอยูที่ซุม
ประตูใกลทางที่พระจูพปนถกไป. พระจูฬปนถกเมื่อเดินไปพบพระศาสดา
จึงเขาไปเฝาถวายบังคม.

พระศาสดาทรงรับรองใหอยูตอไป
ขณะนั้น พระศาสดาตรัสกะเธอวา "จูฬปนถก นี่เธอจะไปไหน ?
ในเวลานี้."
จูฬปนถกทูลวา " พระพี่ชายขับไลขาพระองค พระเจาขา ขาพระองคไปเพื่อจะสึก เพราะเหตุนั้น. "
พระศาสดา ตรัสวา จูฬปนถก เธอชื่อวาบรรพชาในสํานัก
ของเรา, แมถูกพี่ชายขับไล ทําไม จึงไมมาสูสํานักของเรา ? มาเถิด,
เธอจะตองการอะไรดวยความเปนคฤหัสถ เธอตองอยู (ตอไป ) ใน
สํานักของเรา" ดังนี้แลว ทรงเอาฝาพระหัตถอันมีพื้นวิจิตรไปดวยจักร
ลูบเธอที่ศีรษะแลว พาไปใหนั่งที่หนามุขพระคันธกุฎี ประทานทอนผาที่
สะอาด ซึ่งทรงบันดาลขึ้นดวยฤทธิ์ ดวยตรัสสั่งวา "จูฬปนถก"
เธอจงผินหนาไปทางทิศตะวันออก ลูบทอนผานี้ ดวยบริกรรมวา
" รโชหรณ. รโชหรณ" (ผาเช็ดธุลี ๆ) อยูที่นี้แหละ ครั้นเมือ่ เขา
กราบทูลเวลาแลว, มีภิกษุสงฆแวดลอม เสด็จไปเรือนของหมอชีวก
ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแตงไว.
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พระจูฬปนถกเจริญภาวนาบรรลุพระอรหัต
ฝายพระจูฬปนถกนั่งแลดูพระอาทิตย พลางลูบผาทอนนั้น บริกรรม
วา " รโชหรณ " รโชหรณ." เมื่อทานลูบทอนผานั้นอยู, ทอนผาได
เศราหมองแลว. ลําดับนั้น จึงคิดวา " ทอนผานี้สะอาดแทๆ แตอาศัย
อัตภาพนี้จึงละปกติเดิมเสีย กลายเปนของเศราหมองอยางนี้ไปได, สังขาร
ทั้งหลายไมเที่ยงหนอ ? ( ครั้นแลว ) เริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อม
เจริญวิปสสนา.
พระศาสดาทรงทราบวา " จิตของพระจูฬปนถกขึ้นสูวิปสสนาแลว "
จึงตรัสวา " จูฬปนถก เธออยาทําความหมายเฉพาะทอนผานั้น วา
' เศราหมองแลว ติดธุล;ี ' ก็ธุลีทั้งหลาย มีธลุ ีคือราคะเปนตน มีอยูใน
ภายในของเธอ, เธอจงนํา (คือกําจัด) มันออกเสีย" ดังนี้แลว ทรง
เปลงพระรัศมี เปนผูมีพระรูปปรากฏดุจประทับนั่งตรงหนา ไดทรงภาษิต
คาถาเหลานี้วา
"ราคะ ชื่อวาธุลี, แตเรณู (ละออง) ทานหา
เรียกวา (ธุลี) ไม: คําวา "ธุล"ี นั่นเปนชื่อ
ของราคะ; ภิกษุเหลานั้น ละธุลีนั่นไดขาดแลว
อยูใ นศาสนาของพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี.
โทสะ ชื่อวาธุล,ี แตเรณู (ละออง) ทานหา
เรียกวา ( ธุลี) ไม: คําวา "ธุลี" นั่นเปนชื่อ
ของโทสะ; ภิกษุเหลานั่น ละธุลีนั่นไดขาดแลว
อยูใ นศาสนาของพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี.
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โมหะ ชื่อวาธุลี, แตเรณู (ละออง) ทานหา
เรียกวา ( ธุลี) ไม; คําวา "ธุลี" นั่นเปนชื่อ
ของโมหะ; ภิกษุเหลานั้น ละธุลีนั่นไดขาดแลว
อยูใ นศาสนาของพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี."
ในกาลจบคาถา พระจูฬปนถกบรรลุพระอรหัต พรอมดวย
ปฏิสัมภิทาทั้งหลายแลว. ปฎก ๓ มาถึงแกทานพรอมกับปฏิสัมภิทา
ทีเดียว.

บุรพกรรมของพระจูฬปนถก
ไดยินวา ครั้งดึกดําบรรพ ทานเปนพระเจาแผนดิน ทรงทํา
ประทักษิณพระนคร เมื่อพระเสโท ไหลออกจากพระนลาต ทรงเอาผา
สะอาดเช็ดที่สุดพระนลาต. ผาไดเศราหมองแลว. ทาวเธอกลับได
อนิจจสัญญาวา "ผาสะอาดเห็นปานนี้อาศัยสรีระนี้ ละปกติแปรเปน
เศราหมองไปได, สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ," เพราะเหตุนั้น ผา
สําหรับเช็ดธุลีนั่นแล จึงเปนปจจัยของทานแลว.
ฝายหมอชีวกโกมารภัจ ไดนอมน้ําทักษิโณทกเขาไปถวาย
พระทศพล, พระศาสดาทรงปดบาตรดวยพระหัตถ ตรัสวา "ชีวก
ภิกษุในวิหาร ยังมีอยูมิใชหรือ ?"
พระมหาปนถกกราบทูลวา "ในวิหาร ภิกษุไมมีมิใชหรือ ?
พระเจาขา." พระศาสดา ตรัสวา "มี ชีวก." หมอชีวกสงบุรุษไป
ดวยสั่งวา "พนาย ถากระนั้น เธอจงไป จงรูวาภิกษุในวิหารมีหรือ
ไมมี.
๑

๓

๑. เหงื่อ ๒. หนาฝาก ๓. ความหวายวาไมเที่ยว

๒
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พระจูฬปนถกนิรมิตตนเปนภิกษุพันรูป
ในขณะนั้น พระจูฬปนถกคิดวา "พี่ชายของเราพูดวา 'ภิกษุ
ในวิหารไมมี,' เราจักประกาศความที่ภิกษุในวิหารมีแกทาน (พี่ชาย)
ดังนี้แลว จึง (นิรมิต) ใหอัมพวันทั้งสิ้นเต็มดวยภิกษุทั้งนั้น ภิกษุ
บางพวกเย็บจีวร, บางพวกยอมจีวร, บางพวกทําการสาธยาย; นิรมิต
ภิกษุพันรูป ไมเหมือนกันและกันอยางนี้.
บุรุษนัน้ เห็นภิกษุเปนอันมากในวิหาร จึงกลับมาบอกแกหมอชีวกวา
" คุณหมอขอรับ อัมพวันทั้งสิ้น เต็มดวยภิกษุทั้งหลาย."
(พระธรรมสังคาหกาจารย กลาววา)
"ฝายพระเถระ ชื่อวาจูฬปนถก นิรมิตตน
พันครั้ง (เปนภิกษุพันรูป) ในอัมพวันนั้นแล
แลวนั่งในอันพวันอันนารื่นรมย จนกวาเขาจะบอก
เวลา."
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะบุรุษนั้นวา "เธอจงไปวิหาร
บอกวา "พระศาสดารับสั่งหาพระชื่อจูฬปนถก."
เมื่อบุรุษนั้นไปบอกตามรับสั่งแลว ทั้งพันปากก็ขานวา "ขาพเจา
ชื่อจูฬปนถก, ขาพเจาชื่อจูฬปนถก."
บุรุษนัน้ กลับไปกราบทูลอีกวา "พระเจาขา ไดยินวา ภิกษุแม
ทุกรูปชื่อจูฬปนถกทั้งนั้น ?:
พระศาสดาตรัสวา " ถากระนั้น เธอจงไป. รูปใดเอยกอนวา
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'ขาพเจาชื่อจูฬปนถก,' จงจับมือรูปนั้นไว, รูปที่เหลือจักหายไป."
เขาไดทําตามรับสั่ง. ภิกษุประมาณพันรูป หายไปแลวทันที
ทีเดียว. พระเถระไดไปกับบุรุษนั้น.
๑

พระศาสดารับสั่งใหจฬ
ู ปนถกอนุโมทนา
ในเวลาเสร็จภัตกิจ พระศาสดาตรัสเรียกหมอชีวกมารับสั่งวา
" ชีวก เธอจงรับบาตรของจูฬปนถกเถิด, จูฬปนถกนี้จักทําอนุโมทนา
แกเธอ." หมอชีวกไดทําอยางนั้นแลว. พระเถระบันลือสีหนาท ดุจ
สีหะที่ขึ้นรุน (กําลังคะนอง) ไดทาํ อนุโมทนา ยังพระไตรปฎกให
กระฉอนแลว.
พระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะ มีภิกษุสงฆแวดลอมเสด็จไปสูวิหาร,
เมื่อภิกษุทั้งหลายแสดงวัตรแลว. เสด็จลุกจากอาสนะ ทรงยืนที่หนามุข
พระคันธกุฎี ประทานสุคโตวาท ตรัสบอกกัมมัฏฐานแกภิกษุสงฆ ทรง
สงภิกษุสงฆไปแลว เสด็จเขาสูพระคันธกุฎีที่อบดวยกลิ่นหอมฟุง ทรง
ผทมสีหไสยาโดยพระ ปรัศวเบื้องขวา.
๑

พวกภิกษุปรารภพระคุณของพระศาสดา
ครั้นในเวลาเย็น ภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันขางนี้และขางโนน
ดุจแวดวงดวยมานรัตตกัมพล ปรารภถึงเรื่องพระคุณของพระศาสดาวา
"ทานผูมีอายุ พระมหาปนถกไมทราบอัธยาศัยของพระจูฬปนถก จึง
๓

๑. ต หตฺเถ คณฺห จักรูปนั้นไวที่มือ. ๒ นอนตะแคงขางขวา
๓.ผูทอดวยขนสัตวมีสีแดง.
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ไมสามารถจะใหเรียนคาถาบทเดียวโดย ๔ เดือนได, ไลออกจากวิหารดวย
เขาใจวา ' พระรูปนี้โง; ' แตพระสัมมาสัมพุทธเจาไดประทานพระอรหัต
กับทั้งปฏิสัมภิทา ในระหวางฉัน (อาหาร) มื้อเดียวเทานั้น เพราะ
พระองคเปนพระธรรมราชาชั้นเยี่ยม (หาผูทัดเทียมมิได); พระไตรปฎกก็มาพรอมกับปฏิสัมภิทานั่นเทียว นาชม ! ชื่อวา กําลังของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย มีมาก."

พระศาสดาเสด็จไปที่ประชุมภิกษุสงฆ
ครั้งนัน้ พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเรื่องราวนี้ในโรงธรรมแลว
ทรงดําริวา " วันนี้ เราไป ควรอยู " เสด็จลุกจากพุทธไสยา ทรง
นุงผา ๒ ชั้นที่ยอมดีแลว ทรงรัดประคดเอวดุจสายฟา ทรงหมจีวร
มหาบังสกุล ไดขนาดสุคตประมาณ ปานผารัตตกัมพล เสด็จออกจาก
พระคันธกุฎีอันมีกลิ่นหอมตลบ ไปยังโรงธรรม ดวยความงามแหง
พระอากัปกิริยาที่ทรงยางไปแลว ดุจพระยาคชสารตัวซับมันและดุจสีหะ
(และ) ดวยพระพุทธลีลาอันหาที่สุดมิได เสด็จขึ้นบวรพุทธอาสนที่
บรรจงจัดไวในทามกลางแหงโรงกลม ซึ่งประดับแลว ประทับนั่งที่
กลางอาสนะ ทรงเปลงพระพุทธรังสีมีพรรณะ ๖ ประการ เปรียบปาน
เทพดาผูวิเศษ บันดาลทองมหาสมุทรใหกระเพื่อมอยู (และ) ประดุจ
สุริโยทัยทอแสงออน ๆ เหนือยอดเขายุคันธรฉะนั้น. แลเมือ่ พระสัมมาสัมพุทธเจา พอเสด็จมาถึง ภิกษุสงฆก็หยุดสนทนา นิ่งเงียบ.
๑

๒

๑. กถาปวตฺติ แปลวา ความเปนไปแหงถอยคํา. ๒. กถ ปจฺฉินฺทิตฺวา ตัดขาซึ่งถอยคํา
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ทรงรําพึงถึงอาการของภิกษุบริษัท
พระศาสดาทรงพิจารณาดูบริษัท ดวยพระหฤทัยอันออนโยน
ทรงรําพึงวา " บริษัทนี้ งามยิ่งนัก, การคะนองมือก็ดี คะนองเทา
ก็ดี เสียงไอก็ดี เสียงจามก็ดี แมของภิกษุรูปหนึ่ง ยอมไมมี, ภิกษุ
เหลานี้แมทั้งหมด มีความเคารพดวยพุทธคารวะ อันเดชแหงพระพุทธเจาคุกคามแลว . เมื่อเรานั่ง, ( เฉยเสีย) ไมพูดแมตลอดชั่วอายุ
ก็รูปไหน ๆ จักหายกเรื่องขึ้นพูดกอนไม, ชื่อวาธรรมเนียมของการ
ยกเรื่องขึ้น เราควรรู, เราเองจักพูดขึ้นกอน" ดังนี้แลว ตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ดวยพระสุรเสียงอันไพเราะดุจเสียงพรหม ตรัสถามวา
"ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไรเลา ? ก็แล
เรื่องอะไรที่พวกเธอหยุดคางไวในระหวาง ?" เมื่อพวกภิกษุนั้นกราบทูล
วา " ดวยเรื่องชื่อนี้," จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย จูฬปนถกหาไดเปน
ผูโงแตในบัดนี้เทานั้นไม, แมในกาลกอน ก็เปนผูโงแลวเหมือนกัน;
อนึ่ง เราเปนที่พํานักอาศัยของเธอเฉพาะในบัดนี้อยางเดียวหามิได, ถึง
ในกาลกอน ก็ไดเปนทีพ่ ํานักอาศัยแลวเหมือนกัน; และในกาลกอน
เราไดทําจูฬปนถกนี้ใหเปนเจาของแหงโลกิยทรัพยแลว, บัดนี้ ไดทําให
เปนเจาของแหงโลกุตรทรัพย," อันภิกษุทั้งหลายผูใครจะสดับเนื้อความนั้น
โดยพิสดาร ทูลอัญเชิญแลว ทรงนําอดีตนิทานมา (เลาวา)

เรื่องมาณพเรียนศิลปะในกรุงตักกสิลา
ในอดีตกาล มาณพชาวพระนครพาราณสีคนหนึ่ง ไปยังกรุง
ตักกสิลาแลว เปนธัมมันเตวาสิกของอาจารยทิศาปาโมกข เพื่อประสงค
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เรียนศิลปะ ไดเปนผูอุปการะอาจารยอยางยิ่ง ในระหวางมาณพ ๕๐๐,
ทํากิจทุกอยาง มีนวดเทาเปนตน, แตเพราะเปนคนโง จึงไมสามารถ
จะเรียนอะไร ๆ ได, อาจารยแมพยายามดวยคิดเห็นวา "ศิษยคนนี้
มีอุปการะแกเรามาก, จักใหเขาศึกษาใหได" ก็ไมสามารถใหศึกษา
อะไร ๆ ได.
เขาอยูสิ้นกาลนาน แมคาถาเดียวก็ไมสามารถจะเรียน (ใหจํา) ได
นึกระอา เลยลาอาจารยวา " จักไปละ." อาจารยคิดวา "ศิษยคนนี้
อุปการะเรา, เราก็หวังความเปนบัณฑิตแกเขาอยู, แตไมสามารถจะทํา
ความเปนบัณฑิตนั้นได, จําเปนที่เราจะตองทําอุปการะตอบแกศิษยคนนี้
ใหได, จักผูกมนตใหเขาสักบทหนึ่ง," ทานนําเขาไปสูปา ผูกมนตนี้วา
"ฆเฏสิ ฆเฏสิ กึการณา ฆเฏสิ ? อหป ต ชานามิ ชานามิ."
(ทานเพียรไปเถิด เพียรไปเถิด, เพราะเหตุไร ? ทานจึงเพียร, แมเรา
ก็รูเหตุนั้นอยู รูอยู ) ดังนี้แลว ใหเขาเรียนทบทวนกลับไปกลับมาหลาย
รอยครั้ง แลวถามวา " เธอจําไดหรือ *?" เมื่อเขาตอบวา "ผมจําได
ขอรับ" ชี้แจงวา " ธรรมดาศิลปะที่คนโงทําความพยายามทําใหคลอง
แลว ยอมไมเลือน" แลวใหเสบียงทาง สั่งวา " เธอ จงไป, อาศัย
มนตนี้เลี้ยงชีพเถิด, แตเพื่อประโยชนจะไมใหมนตเลือนไป เธอพึงทํา
การสาธยายมนตนั้นเปนนิตย" ดังนี้แลว ก็สงเขาไป.
ครั้นในเวลาเขาถึงพระนครพาราณสี มารดาไดทําสักการะสัมมานะ
ใหญ ดวยดีใจวา " บุตรของเราศึกษาศิลปะกลับมาแลว."
๑. ปฺายติ เต แปลวา มนตนั้นยอมปรากฏแกเธอ ?
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พระเจาแผนดินตรวจความเปนไปของราษฎร
ในกาลนั้น พระเจาพาราณสี ทรงพิจารณาวา "โทษบางประการ
ในเพราะกรรมทั้งหลาย มีกายกรรมเปนตนของเรา มีอยูหรือหนอ ?" ไม
ทรงเห็นกรรมอะไร ๆ อันไมเปนที่พอพระทัยของพระองค ก็ทรงดําริวา
" ธรรมดาโทษของตน หาปรากฏแกตนไม, ยอมปรากฏแกคนเหลาอื่น;
เราจักกําหนด (ความเปนไป) ของพวกชาวเมือง" ดังนี้แลว จึงทรง
ปลอมเพศ เสด็จออกไปในเวลาเย็น ทรงดําริวา " ธรรมดาการสนทนา
ปราศรัยของพวกมนุษยผูนั่งบริโภคอาหารในเวลาเย็น ยอมมีประการตาง ๆ
กัน; ถาเราครองราชยโดยอธรรม, ชนทั้งหลายคงจะพูดกันวา ' พวกเรา
ถูกพระเจาแผนดินผูไมตั้งอยูโดยธรรม ผูชั่วชา เบียดเบียนดวยสินไหม
และพลีเปนตน' ถาเราครองราชยโดยธรรม, ชนทั้งหลายก็จักกลาวคํา
เปนตนวา ' ขอพระเจาอยูหัวของเราทั้งหลาย จงทรงพระชนมายุยืนเถิด '
แลวก็สรรเสริญคุณของเรา" ดังนี้แลว จึงเสด็จเที่ยวไปตามลําดับฝาเรือน
นั้น ๆ.
ในขณะนั้น พวกโจรผูหากินทางขุดอุโมงค กําลังขุดอุโมงคใน
ระหวางเรือน ๒ หลัง เพื่อตองการเขาเรือนทั้งสอง โดยอุโมงคเดียวกัน.
พระราชาทอดพระเนตรเห็นพวกมันแลว ไดทรงแอบซุมอยูในเงาเรือน.
ในเวลาที่พวกมันขุดอุโมงคเขาเรือนไดแลวตรวจดูสิ่งของ มาณพตื่นขึ้น
แลว ก็สาธยายมนตนั้น กลาววา "ฆเฏสิ ฆเฏสิ, กึการณา ฆเฏสิ ?
อหป ต ชานามิ ชานามิ."
๑

๑. ทณฺฑ แปลวา อาชญาก็ได.
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โจรเหลานั้น ไดฟงคํานั้นแลว ก็ตกใจกลัวทิ้งแมผาที่คนนุงเสีย
หนีไปเคยซึ่ง ๆ หนาทีเดียว ดวยบอกกันวา " นัยวาเจาคนนี้รูจักพวก
เรา, มันจักใหพวกเราฉิบหายเสียบัดนี้."

ทรงเห็นโจรหนีเพราะมนตของมาณพ
พระราชาทอดพระเนตรเห็นโจรเหลานั้นกําลังหนีไป และไดทรง
สดับเสียงมาณพนอกนี้สาธยายมนตอยู ทรงกําหนด (ความเปนไป)
ของพวกชาวเมืองไดแลว จึงเสด็จเขาพระราชนิเวศน; แลเมื่อราตรีสวาง
แลว พอเชาตรู ก็รับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่ง ( มาเฝา) ตรัสวา " พนาย
เธอจงไป พวกโจรขุดอุโมงคในเรือนชื่อโนน ในถนนโนน, ในเรือน
หลังนั้น มีมาณพเรียนศิลปะมาแตเมืองตักกศิลา (คนหนึ่ง) เธอจงนํา
เขามา."
เขาไปบอกวา " พระเจาอยูหัว รับสั่งหาทาน" แลวนํามาณพมา.
ลําดับนั้น พระราชาตรัสกะเขาวา " พอ เธอเปนมาณพผูเรียน
ศิลปะมาจากเมืองตักกสิลาหรือ ?"
มาณพ. พระเจาขา พระอาชญาไมพนเกลา.
พระราชา. ใหศลิ ปะแกฉันบางเถิด.
มาณพ. ดีละ พระเจาขา ขอพระองคประทับบนอาสนะที่เสมอกัน
แลวเรียนเถิด.
ลําดับนั้น พระราชาทรงทําอยางนั้น ทรงเรียนมนตนั้นกะเขาแลว
ไดพระราชทานทรัพยพันหนึ่ง ดวยพระดํารัสวา " นี้ เปนสวนบูชา
อาจารยของทาน. "
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ในกาลนั้น เสนาบดี พูดกับภูษามาลาของพระเจาแผนดินวา
" แกจักแตงพระมัสสุของในหลวงเมื่อไร ?"
ภูษามาลา. พรุงนี้ หรือมะรืนนี้แหละ.
เสนาบดีนั้น ใหทรัพยพันหนึ่งแกเขาแลว พูดวา " ขามีกิจอยู
(อยางหนึ่ง)" เมื่อเขาถามวา " กิจอะไร นาย ?" บอกวา " แกตองทํา
เปนเหมือนจะทําการแตงพระมัสสุของในหลวง สบัดมีดโกนใหคมกริบ,
ตัดกานพระศอเสีย จัก (ได) เปนเสนาบดี, ขาจักเปนพระเจาแผนดิน.
เขารับวา " ได " ในวันแตงมัสสุถวายในหลวง เอาน้ําหอมสระสรงพระมัสสุใหเปยก สบัดมีดโกน จับที่ชายพระนลาตคิดวา " มีดโกนมีคมรอย
ไปเสียหนอย, เราควรตัดกานพระศอโดยฉับเดียวเทานั้น" ดังนี้แลว
จึงยืนสวนขางหนึ่ง สบัดมีดโกนอีก.
ในขณะนั้น พระราชาทรงระลึกถึงมนตของพระองคได เมื่อจะ
ทรงทําการสาธยาย ตรัสวา "ฆเฏสิ ฆเฏสิ, กึการณา ฆเฏสิ ?
อหป ต ชานามิ ชานามิ."
เหงื่อไหลโซมจากหนาผากของนายภูษามาลาแลว. เขาเขาใจวา "ใน
หลวงทรงทราบเรา" กลัวแลว จึงโยนมีดโกนเสียที่แผนดินแลว หมอบ
กราบลงแทบพระบาท.

กุสายของพระราชา
ธรรมดาพระราชาทั้งหลายยอมเปนผูฉลาด, เพราะฉะนั้น พระองค
จึงตรัสกะเขาอยางนี้วา " เฮย ! อายภูษามาลาใจราย มึงเขาใจวา 'พระเจาแผนดินไมรูมึงหรือ ?"
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ภูษามาลา. ขอพระองค โปรดพระราชทานอภัยแกขาพระองคเถิด
พระเจาขา.
พระราชา. ชางเถอะ, อยากลัวเลย, บอกมาเถิด.
ภูษามาลา. พระเจาขา เสนาบดีใหทรัพยพันหนึ่งแกขาพระองค
บอกวา " แกจงทําทีเปนแตงพระมัสสุของในหลวง ตัดกานพระศอเสีย,
เมื่อพระองคสวรรคตแลว, ขาจักเปนพระเจาแผนดิน ตั้งแกใหเปน
เสนาบดี."
พระราชา ทรงสดับคํานั้นแลว ทรงดําริวา " เราไดชีวิตเพราะ
อาศัยอาจารย" ดังนี้แลว จึงดํารัสสั่งใหหาเสนาบดีมา (เฝา) ตรัสวา
" เสนาบดีผูเจริญ ชื่อวาอะไรที่เธอไมไดแลวจากสํานักของฉัน. บัดนี้
ฉันไมอาจจะดูเธอได, เธอจงออกไปจากแควนของฉัน" รับสั่งใหเนรเทศเขาออกจากแวนแควนแลว ก็รบั สั่งใหมาณพผูอาจารยมาเฝา ตรัสวา
" ทานอาจารย ขาพเจาไดชีวิตเพราะอาศัยทาน" ดังนี้แลว ทรงทํา
สักการะใหญ ไดพระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกอาจารยนั้นแลว.
มาณพในครั้งนั้นไดเปนจูฬปนถก, พระศาสดาเปนอาจารยทิศาปาโมกข.
พระศาสดา ครั้นทรงนําอดีตนิทานนี้มาแลว ตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย แมในกาลกอน จูฬปนถกก็โงอยางนี้เหมือนกัน. แมในกาลนั้น
เราก็ไดเปนที่พึ่งพํานักของเธอ ยังเธอใหตั้งอยูในโลกิยทรัพยแลว, ใน
วันรุงขึ้น เมื่อกถา (สนทนากัน) ตั้งขึ้นวา " นาสรรเสริญ พระศาสดา
ทรงเปนที่พึ่งพํานักของพระจูฬปนถกแลว" ตรัสเลาเรื่องอดีตในจูฬเสฏฐิชาดก แลว ตรัสคาถาวา
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒. อรรถกถา. ๑/๑๗๕. จุลลกเสฏฐีชาดก.
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"ผูมีปรีชาเห็นประจักษ ยอมตั้งตนไดดวย
ทุนทรัพยแมนอย เหมือนคนกอไฟกองนอยใหลุก
เปนกองใหญไดฉะนั้น."
แลวตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย เราเปนที่พึ่งพํานักของจูฬปนถกนี้เฉพาะ
แตในบัดนี้หามิได. ถึงในกาลกอน ก็ไดเปนที่พึ่งพํานักแลวเหมือนกัน ;
แตวา ในกาลกอน เราไดทําจูฬปนถกนี้ใหเปนเจาของโลกิยทรัพย, บัดนี้
ทําใหเปนเจาของโลกุตรทรัพย" ดังนีแ้ ลว ทรงประชุมชาดกวา จูฬกันเตวาสิก แมในครั้งนั้น ไดเปนจูฬปนถก (ในบัดนี้ ), สวนจูฬกเศรษฐี
ผูฉลาดเฉียบแหลม เขาใจพยากรณ นักษัตร ( ในครั้งนั้น ) คือเรา
นั่นเอง."

พวกภิกษุชมพระจูฬปนถก
อีกวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในธรรมสภาวา "ผูมีอายุ
พระจูฬปนถก แมไมสามารถจะเรียนคาถา ๔ บท โดย ๔ เดือนได
ก็ไมสละความเพียร ตั้งอยูในอรหัตแลว, บัดนี้ไดเปนเจาของทรัพย
คือโลกุตรธรรมแลว."

พระศาสดาสอนใหทําทีพ่ งึ่ ดวยธรรม ๔ ประการ
พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอ
นั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา " ดวย
เรื่องชื่อนี้ ( พระเจาขา)," จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนา
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ของเรา ปรารภความเพียรแลว ยอมเปนเจาของแหงโลกุตรธรรมไดเที่ยว"
ดังนี้แลว ตรัสคาถานี้วา
๓. อุฏาเนนปฺปมาเทน
สฺเมน ทเมน จ
ทีป กยิราถ เมธาวี ย โอโฆ นาภิกีรติ.
" ผูมีปญญา พึงทําเกาะ (ที่พึ่ง) ที่หว งน้ํา
ทวมทับไมได ดวยความหมั่น ดวยความไม
ประมาท ดวยความระวัง และดวยความฝก. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ทีป กยิราถ ความวา ผูมีปญญา
ประกอบพรอมแลวดวยปญญาอันรุงเรืองในธรรม พึงทํา คือพึงกระทํา
ไดแกอาจทํา เกาะ คืออรหัตผล อันเปนที่พึ่งพํานักของตนในสาครคือ
สงสารอันลึกยิ่ง โดยความเปนที่พึ่งอันไดยากยิ่งนี้ ดวยธรรมอันเปนเหตุ
๔ ประการเหลานี้ คือ; ดวยความหมั่น กลาวคือ ความเพียร ๑ ดวย
ความไมประมาท กลาวคือการไมอยูปราศจากสติ ๑ ดวยความระวัง กลาว
คือปาริสุทธิศีลสี่ ๑ ดวยความฝกอินทรีย ๑.
ถามวา "พึงทําเกาะเชนไร ?"
แกวา "พึงทําเกาะที่หวงน้ําทวมทับไมได." อธิบายวา พึงทํา
เกาะที่หวงน้ํา คือ กิเลสทั้ง ๔ อยาง ไมสามารถจะทวมพัดคือกําจัดได;
แทจริง พระอรหัต อันโอฆะไมสามารถจะทวมทับไดเลย.
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ในเวลาจบคาถา ชนเปนอันมาก ไดเปนพระอริยบุคคล มีพระโสดาบันเปนตนแลว. เทศนามีประโยชนแกบริษัทผูประชุมกันแลว
ดังนี้แล.
เรื่องพระจูฬปนถกเถระ จบ.
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๔. เรื่องพาลนักษัตร [๑๘]
ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภนักษัตร
ของคนพาล ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปมาทมนุยฺุชนฺติ" เปนตน.

คนพาลชาวเมืองสาวัตถีเลนนักษัตร
ความพิสดารวา ดังไดสดับมา ในสมัยหนึ่ง เขาปาวประกาศชื่อ
พาลนักษัตร ในพระนครสาวัตถี. ในนักษัตรนั้น พวกชนพาลผูมีปญญา
ทราม เอาเถาและโคมัย (มูลโค) ทารางกาย เที่ยวกลาววาจาของ
อสัตบุรุษไปตลอด ๗ วัน, เห็นใคร ๆ เปนญาติก็ตาม เปนสหายก็ตาม
เปนบรรพชิตก็ตาม ชื่อวาละอายอยู ไมม,ี ยืนกลาววาจาของอสัตบุรุษ
อยูที่ประตูทุก ๆ ประตู. มนุษยทั้งหลายไมอาจฟงอสัปปุริสวาทของพวก
เขาได จึงสงทรัพยใหกึ่งบาทบาง บาทหนึ่งบาง กหาปณะหนึ่งบาง
ตามกําลัง, พวกเขาถือเอาทรัพยที่ไดแลว ๆ ที่ประตูเรือนของมนุษยเหลา
นั้น ๆ แลวก็หลีกไป.
ก็ในกาลนั้น พระนครสาวัตถี มีอริยสาวกประมาณ ๕ โกฏิ. ทาน
เหลานั้นสงขาวไปถวายพระศาสดาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจากับภิกษุสงฆ อยาเสด็จเขาไปสูพระนคร จงประทับอยูแต
ในพระวิหารสิ้น ๗ วัน," ก็แลตลอด ๗ วันนั้น (ทานเหลานั้น) จัด
ขาวยาคูและภัตเปนตน (สงไป) ในพระวิหารนั่นแลเพื่อภิกษุสงฆ แม
ตนเองก็ไมออกจากเรือน.
๑

๑. การรื่นเริงของคนพาล.
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ก็ครั้นเมื่อนักษัตรสุดสิ้นหลงแลว, ในวันที่ ๘ อริยสาวกเหลานั้น
นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ใหเสด็จเขาไปยังพระนคร
ถวายทานใหญ นั่ง ณ สวนขางหนึ่งแลว กราบทูลวา "ขาแตพระองค
ผูเจริญ ๗ วันของพวกขาพระองคลวงไปไดโดยยากอยางยิ่ง, เมื่อพวก
ขาพระองคไดยินวาจามิใชของสัตบุรุษของพวกพาล, หูทั้งสองเปนประหนึ่งวาถึงอาการแตกทําลาย, ใคร ๆ ก็ไมละอายแกใคร ๆ, เพราะเหตุนั้น
พวกขาพระองค จึงไมใหพระองคเสด็จเขาภายในพระนคร, ถึงพวก
ขาพระองคก็ไมอาจออกจากเรือน."

คนพาลกับคนฉลาดมีอาการตางกัน
พระศาสดา ทรงสดับถอยคําของอริยสาวกเหลานั้นแลว ตรัสวา
" กิริยาของพวกผูมีปญญาทราม ยอมเปนเชนนี้, สวนผูมีปญญาทั้งหลาย
รักษาความไมประมาทไวเหมือนทรัพยอันเปนสาระ ยอมบรรลุสมบัติคอื
อมตมหานิพพาน" ดังนี้แลว ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :๔. ปมาทมนุย
ุ ฺชนฺติ
พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา
อปฺปมาทฺจ เมธาวี
ธน เสฏว รกฺขติ.
มา ปมาทมนุย
ุ ฺเชถ
มา กามรติสนฺถว
อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุล สุข.
"พวกชนพาลผูมีปญญาทราม ยอมประกอบ
เนือง ๆ ซึ่งความประมาท,
สวนผูมีปญญา
ยอมรักษาความไมประมาทไวเหมือนทรัพยอัน
ประเสริฐ, ทานทั้งหลายอยาตามประกอบความ
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ประมาท, อยาตามประกอบความเชยชิดดวย
ความยินดีในกาม; เพราะวาผูไมประมาทแลว
เพงพินิจอยู ยอมบรรลุสขุ อันไพบูลย."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พาลา ไดแก ผูประกอบดวยความเปน
ชนพาล คือผูที่ไมรูจักประโยชนในโลกนี้และโลกหนา.
บทวา ทุมฺเมธิโน คือไรปญญา. พวกชนพาลนั้น เมื่อไมเห็น
โทษในความประมาท ชื่อวายอมประกอบเนือง ๆ ซึ่งความประมาท คือ
วา ยอมใหกาลลวงไปดวยความประมาท.
บทวา เมธาวี เปนตน ความวา สวนบัณฑิตผูประกอบดวย
ปญญาอันรุงเรืองในธรรม ยอมรักษาความไมประมาทไวเหมือนทรัพย
คือ รัตนะ ๗ ประการ อันประเสริฐ คือสูงสุด ซึ่งสืบเนืองมาแตวงศ
ตระกูล. อธิบายวา เหมือนอยางวา ชนทั้งหลายเมื่อเห็นอานิสงสในทรัพย
วา "เราทั้งหลาย อาศัยทรัพยอันสูงสุด จักถึงสมบัติคือกามคุณ จักทํา
ทางเปนที่ไปสูปรโลกใหหมดจดได," ยอมรักษาทรัพยนั้นไวฉันใด; แม
บัณฑิตก็ฉันนั้น เมื่อเห็นอานิสงสในความไมประมาทวา "ชนผูไมประมาทแลว ยอมไดเฉพาะซึ่งฌานทั้งหลาย มีปฐมฌานเปนตน ยอมบรรลุ
โลกุตรธรรมมีมรรคและผลเปนตน ยอมยังวิชชา ๓ (และ) อภิญญา ๖
ใหถึงพรอมได." ยอมรักษาความไมประมาทไวเหมือนทรัพยอันประเสริฐ.
๑

๑. อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ได, ทิพโสต หูทิพย, เจโตปริยญาณ รูจักกําหนดใจผูอื่น. ปุพเพนิวาสานุสสติ ระลึกชาติได, ทิพยจักขุ ตาทิพย, อาสวักขยญาณ รูจักทําอาสวะใหสิ้น, รวมเปน
อภิญญา ๖. ๓ ขอเบื้องปลาย เรียกวา วิชชา ๓ ก็ได.
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บทวา มา ปมาท ความวา เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายอยาตาม
ประกอบความประมาท คืออยาใหกาลลวงไปดวยความประมาท.
บาทคาถาวา มา กามรติสนฺถว ความวา อยาตามประกอบ คือ
อยาคิด ไดแก อยาไดเฉพาะแมซึ่งความเชยชิดดวยอํานาจแหงตัณหา กลาว
คือ ความยินดีในวัตถุกามและกิเลสกาม.
บทวา อปฺปมฺโต หิ เปนตน ความวา เพราะวาบุคคลผูไม
ประมาทแลว โดยความเปนผูมีสติตั้งมั่น เพงอยู ยอมบรรลุนิพพานสุขอันไพบูลย คือโอฬาร.
ในกาลจบคาถา ชนเปนอันมาก ไดเปนอริยบุคคลมีพระโสดาบัน
เปนตน. เทศนามีประโยชนแกมหาชนแลว ดังนีแ้ ล.
เรื่องพาลนักษัตร จบ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 349

๕. เรื่องพระมหากัสสปเถระ [๑๙]
ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระมหา
กัสสปเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปมาท อปฺปมาเทน" เปนตน.

พระเถระตรวจดูสัตวโลกดวยทิพยจักษุ
ความพิสดารวา วันหนึ่ง พระเถระอยูในปปผลิคูหา เที่ยวไป
บิณฑบาต ภายหลังภัต นั่งเจริญอาโลกกสิณ ตรวจดูสัตวทั้งหลายผูประมาทแลวและไมประมาทแลว ซึ่งจุติและเกิดในทีทั้งหลาย มีน้ํา แผนดิน
และภูเขาเปนตนอยู ดวยทิพยจักษุ.
พระศาสดา ประทับนั่งในพระเชตวันนั่นแล ทรงตรวจดูดวย
ทิพยจักษุวา "วันนี้ กัสสปผูบุตรของเรา อยูดวยธรรมเปนเครื่องอยูอะไร
หนอ ?" ทรงทราบวา "ตรวจดูการจุติและเกิดของสัตวทั้งหลายอยู,"
จึงตรัสวา "ชื่อวาการจุติและการเกิดแหงสัตวทั้งหลาย แมอนั พุทธญาณ
ไมทรงกําหนด, ใคร ๆ ไมสามารถจะทําการกําหนดสัตวทั้งหลาย ผูถือปฏิสนธิในทองของมารดา อันมารดาบิดายังไมทันรูก็จุติเสียแลวได, การรูจุติ
และปฏิสนธิของสัตวเหลานั้น ไมใชวสิ ัยของเธอ, วิสัยของเธอมีประมาณ
นอย, สวนการรูการเห็นสัตวทั้งหลายผูจุติและเกิดอยูโดยประการทั้งปวง
๑

๒

๑. ปปฺผลิ แปลวา ไมเลียบหรือดีปลี รวมกับคูหาศัพท แปลวา ถ้ําอันประกอบดวยไมเลียบ
หรือดีปลี อีกนัยหนึ่ง ถ้ํานี้ พระมหากัสสปเถระอาศัยอยูมากกวาที่อื่น นามเดิมของพระเถระ
ชื่อวา ปปผลิ ถาแปลมุงเอาชื่อพระเถระเปนที่ตั้งแลว ก็แปลวา ถ้ําเปนที่อยูของพระปปผลิ.
๒. อาโลกกสิณ กสิณกําหนดเอาแสงสวางเปนอารมณ.
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เปนวิสัยของพระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้น" ดังนี้แลว ทรงแผพระรัศมีไป
เปนประหนึ่งวา ประทับนั่งอยูในที่เฉพาะหนา ตรัสพระคาถานี้วา
๕. ปมาท อปฺปมาเทน ยทา นุทติ ปณฺฑิโต
ปฺาปาสาทมารุยฺห อโสโก โสกินึ ปช
ปพฺพตฏโว ภุมฺมฏเ ธีโร พาเล อเวกฺขติ.
"เมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทดวยความ
ไมประมาท เมื่อนั้นบัณฑิตนั้น ขึ้นสูป ญญา
เพียงดังปราสาท ไมเศราโศก ยอมพิจารณา
เห็นหมูสัตว ผูม ีความเศราโศก ปราชญยอม
พิจารณาเห็นคนพาลทั้งหลายได เหมือนคนผู
ยืนอยูบนยอดเขา มองเห็นชนผูยืนอยูบนพื้น
ดินไดฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นุทติ เปนตน ความวา เมื่อใดบัณฑิต
พอกพูนธรรมมีความไมประมาทเปนลักษณะ ไมใหโอกาสแกความ
ประมาท ชือ่ วา ยอมบรรเทา คือยอมขับไลซึ่งความประมาทนั้น ดวย
กําลังแหงความไมประมาท; เหมือนน้ําใหม ไหลเขาสูสระโบกขรณี
ยังน้ําเกาใหกระเพื่อมแลว ไมใหโอกาสแกน้ําเกานั้น ยอมรุน คือ ยอม
ระบายน้ําเกานั้นใหไหลหนีไป โดยที่สุดของตนฉะนั้นนั่นแล. เมื่อนั้น
บัณฑิตนั้น มีความประมาทอันบรรเทาแลว บําเพ็ญปฏิปทาอันสมควร
แกความไมประมาทนั้นอยู, ขึ้นสูปญญาเพียงดังปราสาท กลาวคือ
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ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ โดยอรรถวาสูงเยี่ยม ดวยปฏิปทานั้น ดุจบุคคล
ขึ้นสูปราสาททางบันไดฉะนั้น ชื่อวาผูไมเศราโศก เพราะความเปนผูละ
ลูกศร คือความโศกเสียไดแลว, ยอมพิจารณาเห็น คือยอมมองเห็น
ประชา คือหมูสัตว ผูชอื่ วา มีความเศราโศก เพราะความเปนผูละลูกศร
คือความโศกยังไมได ซึ่งจุติอยู และเกิดอยู ดวยทิพยจักษุ.
ถามวา เหมือนอะไร ?
แกวา เหมือนคนผูยืนบนยอดเขา ยอมมองเห็นชนผูยืนอยูบนพื้นดิน
ไดฉะนั้น; อธิบายวา บุคคลผูยืนอยูบนยอดเขา ยอมมองเห็นชนผูยืนอยู
ที่พื้นดินได หรือผูยืนอยูบนปราสาทชั้นบน ยอมมองเห็นชนผูยืนอยูใน
บริเวณแหงปราสาทไดโดยไมยากฉันใด; ปราชญคือบัณฑิต ไดแกพระมหาขีณาสพแมนั้น ก็ยอมพิจารณาเห็นคนพาลทั้งหลาย ผูยังถอนพืชคือ
วัฏฏะไมได จุติอยูและเกิดอยูโดยไมยากฉันนั้น,
ในกาลจบคาถา ชนเปนอันมาก กระทําใหแจงแลวซึ่งพระอริยผล
ทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรือ่ งพระมหากัสสปเถระ จบ.
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๒. เรื่องภิกษุ ๒ สหาย [๒๐]
ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ ๒
สหาย ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสุ" เปนตน.

ภิกษุ ๒ รูปมีปฏิปทาตางกัน
ไดยินวา ภิกษุ ๒ รูปนั้น เรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดา
แลว เขาไปยังวิหารอันตั้งอยูในปา. ในภิกษุ ๒ รูปนั้น รูปหนึ่ง เก็บ
ฟนมาตอเวลายังวันแลว จัดเตาไฟแลว นั่งผิงไฟสนทนากับพวกภิกษุ
หนุมและสามเณรอยูตลอดปฐมยาม. รูปหนึ่งไมประมาท ทําสมณธรรม
อยู ตักเตือนรูปนอกนี้วา "ผูมีอายุ ทานอยาทําอยางนั้น, เพราะ
อบาย ๔ เปนเชนเรือนที่เปนที่นอนแหงชนผูประมาทแลว, ธรรมดา
พระพุทธเจาทั้งหลาย อันบุคคลผูโออวด ไมอาจใหทรงยินดีได."
ทานไมฟงคําตักเตือนของภิกษุนั้น. ภิกษุนอกนี้ คิดวา "ภิกษุนี้ไมเชื่อ
ถอยคํา " จึงไมปรารถนา (ตักเตือน) ทานไมประมาทแลวไดทํา
สมณธรรม. ฝายพระเถระผูเกียจคราน ผิงไฟในปฐมยามแลว ใน
เวลาที่ภิกษุนอกนี้เดินจงกรมแลวเขาไปสูหอง จึงเขาไป พูดวา "ทานผู
เกียจครานมาก ทานเขาไปสูปา เพื่อตองการหลับนอน (หรือ):
อันบุคคลเรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระพุทธเจา แลวลุกขึ้นทําสมณธรรม
ตลอดทั้งกลางคืนกลางวัน ไมควรหรือ ?" ดังนี้แลว ก็เขาไปยังที่อยู
๑

๒

๑. อบาย ๔ คือ ๑. นิรยะ นรก ๒. ดิรัจฉานโยนิ กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ๓. ปตติวิสัย ภูมิแหง
เปรต ๔. อสุรกาย พวกอสุรกาย. ๒. น วจนกฺขโม ไมอดทนตอถอยคํา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 353

ของตนแลวนอนหลับ, ฝายภิกษุนอกนี้ พักผอนในมัชฌิมยามแลว
กลับลุกขึ้นทําสมณธรรมในปจฉิมยาม. ทานไมประมาทอยางนั้น ตอ
กาลไมนานนัก ก็บรรลุพระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย. ภิกษุ
รูปเกียจครานนอกนี้ ใหเวลาลวงไปดวยความประมาทอยางเดียว. ภิกษุ
๒ รูปนั้น ออกพรรษาแลว ไปสูสํานักพระศาสดา ถวายบังคมพระศาสดา
แลว นั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง.

พระศาสดาตรัสถามภิกษุทั้งสอง
พระศาสดาทรงกระทําปฏิสันถารกับภิกษุ ๒ รูปนั้นแลว ตรัสถาม
วา "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมประมาททําสมณธรรมกันแลหรือ ?
กิจแหงบรรพชิตของพวกเธอถึงที่สุดแลว แลหรือ ?" ภิกษุผูประมาท
กราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ความไมประมาทของภิกษุนั่น จักมี
แตที่ไหน ? ตั้งแตเวลาไป เธอนอนหลับใหเวลาลวงไปแลว."
พระศาสดา ตรัสถามวา "ก็เธอเลา ? ภิกษุ."
ภิกษุรูปเกียจคราน ทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
เก็บฟนมาตอเวลายังวัน จัดเตาไฟแลว นั่งผิงไฟอยูตลอดปฐมยามไมหลับ
นอน ใหเวลาลวงไปแลว."

ผูไมปญญาดียอมละทิ้งผูมีปญ
 ญาทราม
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะทานวา "เธอประมาทแลว ปลอย
เวลาลวงไป ( เปลา) ยังมาพูดวา ' ตัวไมประมาท ' และทําผูไมประมาท
ใหเปนผูประมาท. เธอเปนเหมือนมาตัวทุรพล ขาดเชาว แลวในสํานัก
๑

๑. หมายความวา ฝเทา.
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แหงบุตรของเรา, สวนบุตรของเรานี่ เปนเหมือนมาที่มีเชาวเร็วในสํานัก
ของเธอ" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา
๖. อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสุ สุตเิ ตสุ พหุชาคโร
อพลสฺสว สีฆสฺโส
หิตฺวา ยาติ สุเมธโส.
" ผูมีปญญาดี เมื่อชนทั้งหลายประมาทแลว
ไมประมาท, เมื่อชนทั้งหลายหลับแลว ตื่นอยูโดย
มาก ยอมละบุคคลผูมีปญญาทรามไปเสีย ดุจมา
ตัวมีฝเทาเร็ว ละทิ้งตัวหากําลังมิไดไปฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปมตฺโต ความวา ชื่อวา ผูถึง
พรอมดวยความไมประมาท เพราะความเปนผูถึงความไพบูลยแหงสติ ได
แกพระขีณาสพ.
บทวา ปมตฺเตสุ ความวา เมื่อสัตวทั้งหลายตั้งอยูแลวในการ
ปลอยสติ. บทวา สุตฺเตสุ คือ (เมื่อสัตวทั้งหลาย) ชื่อวา ประพฤติ
หลับอยูทุกอิริยาบถทีเดียว เพราะไมมีธรรมเปนเครื่องตื่น คือ สติ.
บทวา พหุชาคโร ไดแก ผูดํารงอยูในธรรมเปนเครื่องตื่น คือความ
ไพบูลยแหงสติเปนอันมาก.
บทวา อพลสฺสว ความวา ดุจมาสินธพอาชาไนยตัวมีเชาวนเร็ว
วิ่งทิ้งมาตัวมีกําลังทราม มีเชาวนขาดแลว โดยความเปนมามีเทาดวนไป
ฉะนั้น.
บทวา สุเมธโส เปนตน ความวา บุคคลผูม ีปญญายอดเยี่ยม
ยอมละบุคคลผูเห็นปานนั้นไป ดวยอาคมคือปริยัติบาง ดวยอธิคมคือการ
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บรรลุมรรคผลบาง : อธิบายวา เมื่อคนมีปญญาทึบพยายามเรียนพระสูตร
สูตรหนึ่งอยูนั้นแล, ผูมีปญญาดียอมเรียนไดวรรคหนึ่ง. ยอมละไปดวย
อาคมคือปริยัติ อยางนี้กอน : อนึ่ง เมื่อคนมีปญญาทึบ กําลังพยายาม
ทําที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันอยูนั่นแล และเรียนกัมมัฏฐานสาธยายอยู
นั่นแล, แมในกาลเปนสวนเบื้องตน บุคคลผูมีปญญาดี เขาไปสูที่พักกลาง
คืนหรือที่พักกลางวันที่ผูอื่นทําไว พิจารณากัมมัฏฐานอยู ยังสรรพกิเลสให
สิ้นไป ทําโลกุตรธรรม ๙ ประการ ใหอยูในเงื้อมมือได, ผูมีปญญาดี
ยอมละไปไดดวยอธิคมคือการบรรลุมรรคผลอยางนี้. อนึ่ง ผูม ีปญญาดีละ
คือ ทั้งคนมีปญญาทึบนั้นไวในวัฏฏะ ถอน (ตน) ออกจากวัฏฏะไป
โดยแทแล.
ในกาลจบคาถา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุ ๒ สหาย จบ.
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๗. เรื่องทาวสักกะ [๒๑]
ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยเมืองเวสาลี ประทับอยูในกูฏาคารศาลา
ทรงปรารภทาวสักกเทวราช ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อปฺปมาเทน
มฆวา" เปนตน.

๑

เหตุที่ทาวสักกะไดพระนามตาง ๆ
ความพิสดารวา เจาลิจฉวีนามวา มหาลิ อยูในเมืองเวสาลี.
พระองคทรงสดับเทศนาในสักกปญหสูตรของพระตถาคตแลว ทรงดําริวา
" พระสัมมาสัมพุทธเจา ยอมตรัสสมบัติของทาวสักกะไวมากมาย; พระองคทรงเห็นแลวจึงตรัส หรือไมทรงเห็นแลวตรัสหนอแล ? ทรงรูจัก
ทาวสักกะหรือไมหนอ ? เราจักทูลถามพระองค."
ครั้งนัน้ แล เจาลิจฉวีนามวา มหาลิ เขาไปเฝาถึงที่พระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยู; ครั้นเขาไปเฝาแลว จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจานั่ง ณ
ที่สมควรขางหนึ่ง. เจามหาลิ ลิจฉวี ครั้นนั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่งแลวแล
ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ทาว
สักกะผูจอมแหงเทพทั้งหลาย พระองคทรงเห็นแลวแลหรือ ?"
พระผูม ีพระภาคเจา. มหาลิ ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย
อาตมภาพเห็นแลวแล."
๒

๑. ศาลาดุจเรือนยอด. ๒. ที. มหา. ๑๐/๒๙๘.
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มหาลิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทาวสักกะนั้น จักเปนทาวสักกะ
ปลอมเปนแน, เพราะวา ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย บุคคล
เห็นไดโดยยาก พระเจาขา.
พระผูมพี ระภาคเจา. มหาลิ อาตมภาพ รูจักทั้งตัวทาวสักกะ ทั้ง
ธรรมที่ทําใหเปนทาวสักกะ ก็ทาวสักกะถึงความเปนทาวสักกะ เพราะ
สมาทานธรรมเหลาใด, อาตมภาพ ก็รจู ักธรรมเหลานั้นแล.
มหาลิ ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย ในกาลกอนเปน
มนุษย ไดเปนมาณพชื่อมฆะ, เพราะฉะนั้น เขาจึงเรียกวา 'ทาวมฆวา;'
มหาลิ ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย ในกาลกอน เปน
มนุษย ไดใหทานกอน (เขา), เพราะฉะนั้น เขาจึงเรียกวา ' ทาว
ปุรินทท;'
มหาลิ ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย ในกาลกอน เปน
มนุษย ไดใหทานโดยเคารพ. เพราะฉะนั้น เขาจึงเรียกวา ' ทาว
สักกะ;'
มหาลิ ทาวสักกะเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย ในกาลกอน เปน
มนุษย ไดใหที่พักอาศัย, เพราะฉะนั้น เขาจึงเรียกวา ' ทาววาสวะ;'
มหาลิ ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย ทรงดําริขอความ
ตั้งพันไดโดยครูเดียว, เพราะฉะนั้น เขาจึงเรียกวา 'สหัสสักขะ ;'
มหาลิ นางอสุรกัญญาชื่อ สุชาดา เปนพระปชาบดีของทาว
สักกะผูเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย, เพราะฉะนั้น เขาจึงเรียกวา ' ทาว
สุชัมบดี;'
๑

๑. สหสฺสกฺโข แปลวา ผูเห็นอรรถตั้งพัน.
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มหาลิ ทาวสักกะผูเปนจอมแหงจอมเทพทั้งหลาย เสวยราชสมบัติ
เปนอิสริยาธิปตยแหงเทพทั้งหลายชั้นดาวดึงส, เพราะฉะนั้น เขาจึง
เรียกวา ' เทวานมินทะ ;'
มหาลิ ทาวสักกะถึงความเปนทาวสักกะแลว เพราะไดสมาทาน
วัตตบท ๗ ใด, วัตตบท ๗ นั้น ไดเปนอันทาวสักกะผูเปนจอมแหง
เทพทั้งหลาย ซึ่ง ( ครั้ง) เปนมนุษยในกาลกอน สมาทานใหบริบูรณ
แลว; วัตตบท ๗ ประการเปนไฉน ? คือเราพึงเปนผูเลี้ยงมารดาบิดา
ตลอดชีวิต; พึงเปนผูมีปกติประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูลตลอด
ชีวิต; พึงเปนผูพูดออนหวานตลอดชีวิต; พึงเปนผูไมพูดสอเสียดตลอด
ชีวิต; พึงมีจิตปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ มีเครื่องบริจาค
อันสละแลว มีฝามืออันลางแลว ยินดีแลวในการสละ ควรแกการขอ
ยินดีในการจําแนกทาน พึงอยูครอบครองเรือนตลอดชีวิต; พึงเปนผู
กลาวคําสัตยตลอดชีวิต; พึงเปนผูไมโกรธตลอดชีวิต; ถาความโกรธพึง
เกิดแกเราไซร เราพึงหักหามมันเสียพลันทีเดียว ดังนี้, มหาลิ ทาว
สักกะถึงความเปนทาวสักกะ เพราะไดสมาทานวัตตบท ๗ ใด, วัตตบท ๗ นั้น ไดเปนของทาวสักกะ ผูเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย (ครั้ง)
เกิดเปนมนุษยในกาลกอน สมาทานใหบริบูรณแลว ฉะนี้แล
(พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสคําไวยากรณนี้แลว, ไดตรัสพระพุทธพจนภายหลังวา)
๑

๑. หมายความวา เตรียมหยิบสิ่งของใหทาน.
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" ทวยเทพชั้นดาวดึงส เรียกนรชนผูเลี้ยง
มารดาบิดา มีปกติประพฤติออนนอมตอผูใหญใน
ตระกูล กลาวถอยคําไพเราะออนหวาน ละวาจาสอ
เสียด ประกอบในอันกําจัดความตระหนี่ มีวาจาสัตย
ขมความโกรธได นัน้ แลวา "สัปบุรุษ ."
๑

ทาวสักกะบําเพ็ญกุศลเมื่อเปนมฆมาณพ
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา " มหาลิ กรรมนี้ทาวสักกะทําไวใน
คราวเปนมฆมาณพ " ดังนี้แลว อันมหาลิ ลิจฉวี ใครจะทรงสดับ
ขอปฏิบัติของทาวสักกะนั้นโดยพิสดาร จึงทูลถามอีกวา "มฆมาณพ
ปฏิบัติอยางไร ? พระเจาขา" จึงตรัสวา " ถากระนั้น " จงฟงเถิด
มหาลิ " ดังนี้แลว ทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัสวา)

เรื่องมฆมาณพ
ในอดีตกาล มาณพชื่อวามฆะ ในอจลคามในแควนมคธ ไปสู
สถานที่ทํางานในบาน คุย ฝุนดวยปลายเทาในที่แหงตนยืนแลว ไดทําให
เปนรัมณียสถานแลวพักอยู อีกคนหนึ่งเอาแขนผลักเขา นําออกจากที่
นั้นแลว ไดพักอยูในที่นั้นเสียเอง. เขาไมโกรธตอคนนั้น ไดกระทําที่
อื่นใหเปนรัมณียสถานแลวพักอยู คนอื่นก็เอาแขนผลักเขานําออกมา
จากที่นั้นแลว ไดพักอยูในที่นั้นเสียเอง. เขาไมโกรธแมตอคนนั้น ได
กระทําที่อื่นใหเปนรัมณียสถานแลวก็พักอยู. บุรุษทั้งหลายที่ออกไป
แลว ๆ จากเรือน ก็เอาแขนผลักเขา นําออกจากสถานที่เขาชําระแลว ๆ
๑. ส. ส. ๑๕/๓๓๗.

๒. ที่นายินดี
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ดวยประการฉะนี้. เขาคิดเสียวา " ชนเหลานั้นแมทั้งหมด เปนผูไดรับ
สุขแลว, กรรมนี้พึงเปนกรรมใหความสุขแกเรา" ดังนี้แลว วันรุงขึ้น
ไดถือเอาจอบไปทําที่เทามณฑลแหงลานใหเปนรัมณียสถานแลว. ปวงชน
ไดไปพักอยูในที่นั้นนั่นแล.
ครั้นในฤดูหนาว เขาไดกอไฟใหคนเหลานั้น, ในฤดูรอ น ได
ใหน้ํา. ตอมา เขาคิดวา " ชื่อรัมณียสถาน เปนที่รักของคนทั้งปวง,
ชื่อวาไมเปนที่รักของใคร ๆ ไมมี, จําเดิมแตนี้ไป เราควรเที่ยวทําหน
ทางใหราบเรียบ" ดังนี้แลว จึงออกไป (จากบาน) แตเชาตรูทํา
หนทางใหราบเรียบ เที่ยวตัดรานกิ่งไมที่ควรตัดรานเสีย.

มฆมาณพไดสหาย ๓๓ คน
ภายหลัง บุรุษอีกคนหนึ่งเห็นเขาแลว กลาววา "ทําอะไรเลา ?
เพื่อน."
มฆะ. ฉันทําหนทางเปนที่ไปสวรรคของฉันละซิ, เพื่อน.
บุรุษ. ถากระนั้น แมฉันก็จะเปนเพื่อนของทาน.
มฆะ. จงเปนเถอะเพื่อน ธรรมดาสวรรคยอมเปนที่รักที่ชอบใจ
ของชนเปนอันมาก
ตั้งแตนั้นมา ก็ไดเปน ๒ คนดวยกัน. แมชายอื่นอีก เห็นเขา
ทั้งสองแลว ถามเหมือนอยางนั้นนั่นแล พอทราบแลว ก็เปนสหาย
ของคนทั้งสอง แมคนอื่น ๆ อีกก็ไดทําอยางนั้น รวมคนทั้งหมดจึง
เปน ๓๓ คน ดวยประการฉะนี้.
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สหาย ๓๓ คนถูกหาวาเปนโจร
ชนเหลานั้นแมทั้งหมด มีมือถือวัตถุมีจอบเปนตน กระทําหนทาง
ใหราบเรียบไปถึงที่ประมาณ ๑ โยชน และ ๒ โยชน.
นายบานเห็นชายเหลานั้นแลวคิดวา " มนุษยเหลานี้ประกอบแลว
ในฐานะที่ไมควรประกอบ, แมถาชนเหลานี้ พึงนําวัตถุทั้งหลายมีปลา
และเนื้อเปนตนมาจากปา, หรือทําสุราแลวดื่ม, หรือทํากรรมเชนนั้น
อยางอื่น, เราพึงไดสวนอะไร ๆ บาง."
ลําดับนั้น นายบานจึงใหเรียกพวกนั้นมาถามวา " พวกแกเที่ยว
ทําอะไรกัน ?"
ชนเหลานั้น. ทําทางสวรรค ขอรับ.
นายบาน. ธรรมดาผูอยูครองเรือนทั้งหลาย จะทําอยางนั้นไมควร,
ควรนําวัตถุทั้งหลายมีปลาและเนื้อเปนตนมาจากปา ควรทําสุราแลวดื่ม
และควรทําการงานทั้งหลายมีประการตาง ๆ.
ชนเหลานั้นคัดคานคําของนายบานนั้นเสีย. แมถกู เขาวากลาวซ้ํา ๆ
อยู ก็คงคัดคานร่ําไป. เขาโกรธแลว คิดวา "เราจักใหพวกมัน
ฉิบหาย." จึงไปยังสํานักของพระราชา กราบทูลวา "ขาพระองค
เห็นพวกโจรเที่ยวไป ดวยการคุมกันเปนพวก พระเจาขา" เมื่อพระราชาตรัสวา " เธอจงไป, จงจับพวกมันแลวนํามา, ไดทําตามรับสั่ง
แลว แสดงแกพระราชา.
พระราชา มิทันไดทรงพิจารณา ทรงบังคับวา "พวกทานจงให
ชางเหยียบ."
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ชางไมเหยียบเพราะอานุภาพแหงเมตตา
มฆมาณพไดใหโอวาทแกชนที่เหลือทั้งหลายวา "สหายทั้งหลาย
เวนเมตตาเสีย ที่พึ่งอยางอื่นของพวกเรา ไมม,ี ทานทั้งหลายไมตอง
ทําความโกรธในใครๆ จงเปนผูมีจิตเสมอเทียวดวยเมตตาจิต ในพระราชา
ในนายบาน ในชางที่จะเหยียบ และในคน" ชนเหลานั้นก็ไดทํา
อยางนั้น.
ลําดับนั้น ชางไมอาจเขาไปใกลได เพราะอานุภาพแหงเมตตา
ของชนเหลานั้น. พระราชาทรงสดับความนั้นแลว ตรัสวา "ชางมัน
เห็นคนมาก จึงไมอาจเหยียบได, ทานทั้งหลายจงไป, เอาเสื่อลําแพน
คลุมเสียแลวจึงใหมันเหยียบ."
ชางอันเขาเอาเสื่อลําแพนคลุมชนเหลานั้นไสเขาไปเหยียบ ก็ถอย
กลับไปเสียแตไกลเทียว.
พระราชา ทรงสดับประพฤติเหตุนั้นแลว ทรงดําริวา "ใน
เรื่องนี้ ตองมีเหตุ." แลวรับสั่งใหเรียกชนเหลานั้นมาเฝา ตรัสถามวา
" พอทั้งหลาย พวกเจาอาศัยเรา ไมไดอะไรหรือ ?"
พวกมฆะ. นี่อะไร ? พระเจาขา.
พระราชา. ขาววา พวกเจาเปนโจรเที่ยวไปในปา ดวยการคุมกัน
เปนพวก.
พวกมฆะ. ใคร กราบทูลอยางนั้น พระเจาขา ?
พระราชา. นายบาน, พอ.
พวกมฆะ. ขอเดชะ พวกขาพระองคไมไดเปนโจร, แตพวก
ขาพระองค ชําระหนทางไปสวรรคของตน ๆ จึงทํากรรมนี้เเละกรรมนี,้
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นายบานชักนําพวกขาพระองคในการทําอกุศล ประสงคจะใหพวก
ขาพระองคผูไมทําตามถอยคําของตนฉิบหาย โกรธแลว จึงกราบทูล
อยางนั้น.

ชน ๓๓ คนไดรับพระราชทาน
ทีนั้น พระราชา ทรงสดับถอยคําของชนเหลานั้น เปนผูถึงความ
โสมนัส ตรัสวา " พอทั้งหลาย สัตวดิรัจฉานนี้ ยังรูจักคุณของพวกเจา,
เราเปนมนุษย ก็ไมอาจรูจัก, จงอดโทษแกเราเถิด," ก็แล ครั้นตรัส
อยางนั้นแลว ไดพระราชทานนายบานพรอมทั้งบุตรและภริยาใหเปนทาส,
ชางตัวนั้นใหเปนพาหนะสําหรับขี่, และบานนั้นใหเปนเครื่องใชสอยตาม
สบายแกชนเหลานั้น.

มฆมาณพกับพวกสรางศาลา
พวกเขาพูดกันวา " พวกเราเห็นอานิสงสแหงบุญในปจจุบันนี้
ทีเดียว," ตางมีใจผองใสโดยประมาณยิ่ง ผลัดวาระกันขึ้นชางนั้นไป
ปรึกษากันวา " บัดนี้ พวกเราควรทําบุญใหยิ่งขึ้นไป," ตางไตถามกัน
วา " พวกเราจะทําอะไรกัน ?" ตกลงกันวา " จักสรางศาลาเปนที่พัก
ของมหาชนใหถาวร ในหนทางใหญ ๔ แยก." พวกเขาจึงสั่งใหหาชาง
ไมมาแลวเริ่มสรางศาลา. แตเพราะปราศจากความพอใจในมาตุคาม จึง
ไมไดใหสวนบุญในศาลานั้นแกมาตุคามทั้งหลาย.

มฆมาณพมีภริยา ๔ คน
ก็ในเรือนของมฆมาณพ มีหญิง ๔ คน คือ นางสุนันทา สุจิตรา
สุธรรมา สุชาดา. บรรดาหญิง ๔ คนนั้น นางสุธรรมาคบคิดกับนาย
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ชางไม กลาววา " พี่ ขอพี่จงทําฉันใหเปนใหญในศาลานี้เถิด"
ดังนี้แลว ไดใหคาจาง (แกเขา) นายชางไมนั้นรับคําวา " ได "
แลวตากไมสําหรับทําชอฟาใหแหงเสียกอนสิ่งอื่น แลวถาก สสักทําไม
ชอฟาใหสําเร็จ แลวสลักอักษรวา " ศาลานี้ชื่อสุธรรมา" ดังนี้แลวเอา
ผาพันเก็บไว.

นางสุธรรมาไดรวมกุศลสรางศาลาดวย
ครั้นชางไมสรางศาลาเสร็จแลว ในวันยกชอฟา จึงกลาวกะชน
๓๓ คนนั้นวา " นาย ตายจริง ! ขาพเจานึกกิจที่ควรทําอยางหนึ่งไมได."
พวกมฆะ. ผูเจริญ กิจชื่ออะไร ?
ชาง. ชอฟา.
พวกมฆะ. ชางเถิด, พวกเราจักนําชอฟานั้นมาเอง,
ชาง. ขาพเจาไมอาจทําดวยไมที่ตัดเดี๋ยวนี้ได, ตองไดไมชอฟาที่
เขาตัดถากสลักแลวเก็บไวในกอนนั่นแล จึงจะใชได.
พวกมฆะ. เดี๋ยวนี้ พวกเราควรทําอยางไร ?
ชาง. ถาในเรือนของใคร ๆ มีชอฟาที่ทําไวขาย ซึ่งเขาทําเสร็จ
แลวเก็บไวไซร, ควรแสดงหาชอฟานั้น.
พวกเขาแสวงหาอยู เห็นในเรือนของนางสุธรรมา แลวใหทรัพย
พันหนึ่ง ก็ไมไดดวยทรัพยที่เปนราคา, เมื่อนางสุธรรมาพูดวา " ถา
"พวกทานทําฉันใหมีสวนบุญในศาลาดวยไซร, ฉันจักให. " ตอบวา
" พวกขาพเจาไมใหสวนบุญแกพวกมาตุคาม." ลําดับนั้น ชางไมกลาว
กะคนเหลานั้นวา " นาย พวกทานพูดอะไร ? เวนพรหมโลกเสีย
สถานที่อื่น ชื่อวา เปนที่เวนมาตุคาม ยอมไมมี, พวกทานจงรับเอา
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ชอฟาเถิด, เมื่อเปนเชนนั้น การงานของพวกเราก็จักถึงความสําเร็จ."
พวกเขา รับวา " ดีละ" แลวรับเอาชอฟา สรางศาลาใหสําเร็จแลว
แบงเปน ๓ สวน ( คือ ) ในสวนหนึง่ สรางเปนที่สําหรับอยูของพวก
อิสรชน, สวนหนึ่ง สําหรับคนเข็ญใจ, สวนหนึ่ง สําหรับคนไข.

เรื่องชางเอราวัณ
ชน ๓๓ คน ใหปูกระดาน ๓๓ แผน แลวใหสัญญาชางวา
" ผูเปนแขก มานั่งบนแผนกระดานอันผูใดปูไว, เจาจงพาแขกนั้นไป
ใหพักอยูที่เรือนของผูนั้น ซึ่งเปนเจาของแผนกระดานนั่นแหละ. การ
นวดเทา การนวดหลัง ของควรเคี้ยว ควรบริโภค ที่นอน ทุกอยาง
จักเปนหนาที่ของผูนั้น ซึ่งเปนเจาของแผนกระดานนั่นแหละ."
ชางรับผูที่มาแลว ๆ นําไปสูเรือนของเจาของกระดานนั่นเทียว.
ในวันนั้น เจาของกระดานนั้น ยอมทํากิจที่ควรทําแกผูที่ชางนําไปนั้น.
นายมฆะ ปลูกตนทองหลางตนหนึ่งไว ไมสูหางศาลา แลวปูแผนศิลา
ไวที่โคนตนทองหลางนั้น. พวกที่เขาไปแลว ๆ สูศาลา แลดูชอฟา
อานหนังสือแลว ยอมพูดกันวา "ศาลาชื่อสุธรรมา " ชื่อของชน ๓๓
คนไมปรากฏ. นางสุนันทา คิดวา " พวกนี้ เมื่อทําศาลาทําพวกเรา
ไมใหมีสวนบุญดวย, แตนางสุธรรมา ก็ทําชอฟาเขารวมสวนจนได
เพราะความที่ตนเปนคนฉลาด. เราก็ควรจะทําอะไร ๆ บาง, จักทําอะไร
หนอ ?" ในทันใดนั้น นางก็ไดมีความคิดดังนี้วา "พวกที่มาสูศาลา
ควรจะไดน้ํากินและน้ําอาบ, เราจะใหเขาขุดสระโบกขรณี," นางใหเขา
สรางสระโบกขรณีแลว.
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นางสุจิตราคิดวา " นางสุธรรมาไดใหชอฟา, นางสุนันทา
ไดสรางสระโบกขรณี, เราก็ควรสรางอะไร ๆ บาง เราจักทําอะไร
หนอแล ? " ทีนั้น นางไดมีความคิดดังนี้วา " ในเวลาที่พวกชนมาสู
ศาลา ดื่มน้ําอาบน้ําแลวไป ควรจะประดับระเบียบดอกไมแลวจึงไป,
เราจักสรางสวนดอกไม. " นางไดใหเขาสรางสวนดอกไมอันนารื่นรมย
แลว. ผูที่จะออกปากวา "โดยมากในสวนนั้น ไมมีตนไมที่เผล็ดดอก
ออกผลชื่อโนน" ดังนี้ มิไดมี.
ฝายนางสุชาดาคิดเสียวา "เราเปนทั้งลูกลุงของนายมฆะ เปน
ทั้งบาทบริจาริกา (ภริยา). กรรมที่นายมฆะนั่นทําแลว ก็เปนของเรา
เหมือนกัน, กรรมที่เราทําแลว ก็เปนของนายมฆะนั่นเหมือนกัน "
ดังนี้แลว ไมทําอะไร ๆ มัวแตงแตตัวของตนเทานั้น ปลอยเวลาให
ผานพนไปแลว.

มฆมาณพบําเพ็ญวัตตบท ๗ ประการ
ฝายนายมฆะ บําเพ็ญวัตตบท ๗ เหลานี้ คือ บํารุงมารดา
บิดา ๑ ประพฤติออนนอมตอผูเจริญในตระกูล ๑ พูดคําสัตย ๑ ไมพูด
คําหยาบ ๑ ไมพูดสอเสียด ๑ กําจัดความตระหนี่ ๑ ไมโกรธ ๑
ถึงความเปนผูควรสรรเสริญอยางนี้วา
" ทวยเทพชั้นดาวดึงส เรียกนรชนผูเลี้ยง
มารดาบิดา มีปกติประพฤติออนนอมตอผูใหญใน
ตระกูล กลาวถอยคําไพเราะออนหวาน ละวาจาสอ
เสียด ประกอบในอันกําจัดความตระหนี่มีวาจาสัตย
ขมความโกรธได นัน่ แลวา "สัปบุรุษ."
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ในเวลาสิ้นชีวิต ไดเกิดเปนทาวสักกเทวราชในภพดาวดึงส. สหายของ
เขาแมเหลานั้น ก็เกิดในที่นั้นเหมือนกัน. ชางไม เกิดเปนวิศวกรรม
เทพบุตร.

เทวดากับอสูรทําสงครามกัน
ในกาลนั้น พวกอสูรอยูในภพดาวดึงส อสูรเหลานั้น คิดวา
" เทพบุตรใหม ๆ เกิดแลว" จึงเตรียม (เลี้ยง) น้ําทิพย. ทาวสักกะ
ไดทรงนัดหมายแกบริษัทของพระองค เพื่อประสงคมิใหใคร ๆ ดื่ม.
พวกอสูรดื่มน้ําทิพยเมาทั่วกันแลว. ทาวสักกะทรงดําริวา " เราจะตอง
การอะไร ? ดวยความเปนราชาอันทั่วไปดวยเจาพวกนี้ " ทรงนัดหมาย
แกบริษัทของพระองคแลว ใหชวยกันจับอสูรเหลานั้นที่เทาทั้งสองให
เหวี่ยงลงไปในมหาสมุทร. อสูรเหลานั้นมีศีรษะปกดิ่งตกลงไปในสมุทร
แลว, ขณะนั้น อสูรวิมานไดเกิดที่พื้นภายใตแหงเขาสิเนรุ ดวยอานุภาพ
แหงบุญของพวกเขา. ตนไมชื่อจิตตปาลิ ( ไมแคฝอย) ก็เกิดแลว.
แลเมื่อสงครามระหวางเทวดาและอสูร (ประชิดกัน), ครั้นเมื่อ
พวกอสูรปราชัยแลว, ชื่อวา เทพนครในชั้นดาวดึงสประมาณหมื่นโยชน
เกิดขึ้นแลว. และในระหวางประตูดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแหง
พระนครนั้น มีเนื้อที่ประมาณหมื่นโยชน, ระหวางประตูดานทิศใตและ
ทิศเหนือ ก็เทานั้น. อนึ่ง พระนครนั้นประกอบดวยประตูพันหนึ่ง ประดับ
ดวยอุทยานและสระโบกขรณี. ปราสาทนามวา เวชยันต สูง ๗๐๐ โยชน
แลวดวยแกว ๗ ประการ ประดับดวยธงทั้งหลาย สูง ๓๐๐ โยชน
๑

๑. แกว ๗ ประการ คือ แกวมณี แกวไพฑูรย แกวประพาฬ แกวมุกดา แกววิเชียร
แกวผลึก แกวหุง.
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ผุดขึ้นดวยผลแหงศาลาในทามกลางพระนครนั้น, ที่คันเปนทอง ไดมีธง
เปนแกวมณี, ที่คันเปนแกวมณี ไดมธี งเปนทอง, ที่คันเปนแกวประพาฬ
ไดมีธงเปนแกวมุกดา, ที่คันเปนแกวมุกดา ไดมีธงเปนแกวประพาฬ,
ที่คันเปนแกว ๗ ประการ ไดมีธงเปนแกว ๗ ประการ. ธงที่ตั้งอยู
กลาง ไดมสี วนสูง ๓๐๐ โยชน ปราสาทสูงพันโยชน ลวนแลวดวย
แกว ๗ ประการ เกิดแลวดวยผลแหงศาลา ดวยประการฉะนี้.
ตนปาริฉัตตกะ มีปริมณฑล (แผไป) ๓๐๐ โยชนโดยรอบ
เกิดขึ้นดวยผลแหงการปลูกตนทองหลาง. บัณฑุกัมพลศิลา มีสีดังดอก ชัยพฤกษสีครั่งและสีบัวโรย โดยยาว ๖๐ โยชน โดยกวาง ๕๐ โยชน หนา
๑๕ โยชน ที่กึ่งแหงพระวรกายยุบลงในเวลาประทับนั่ง ฟูขึ้นเต็มที่อีก
ในเวลาเสด็จลุกขึ้น เกิดขึ้นแลวที่โคนไมปาริฉัตตกะ ดวยผลแหงการปู
แผนศิลา.
๑

๒

เทพบุตร ๓๓ องคนั่งบนกระพองชางเอราวัณ
สวนชางเกิดเปนเทพบุตรชื่อเอราวัณ. แทจริง สัตวดิรัจฉาน
ทั้งหลาย ยอมไมมีในเทวโลก; เพราะฉะนั้น ในเวลาทาวสักกะเสด็จ
ออกเพื่อประพาสพระอุทยาน เทพบุตรนั้น จึงจําแลงตัวเปนชางชื่อ
เอราวัณ สูงประมาณ ๑๕๐ โยชน. ชางเทพบุตรนั้น นิรมิตกระพอง
๓๓ กระพอง เพื่อประโยชนแกชน ๓ คน, ในกระพองเหลานั้น
กระพองหนึ่ง ๆ โดยกลมประมาณ ๓ คาวุต โดยยาวประมาณกึ่งโยชน.
๑. ชยสุมนะ ชื่อตนไมดอกแดง เชนตนเซงและหงอนไกเปนตน. ๒. ปาฏลิสีแดงเจือขาว.
แดงออนชมพู เสตรตฺตมิสฺโส ปาฏโล นาม. อภิ. หนา ๑๖๗.
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ชางเทพบุตรนั้นนิรมิตกระพองชื่อสุทัศนะประมาณ ๓๐ โยชน ในทามกลาง
กระพองทั้งหมด เพื่อประโยชนแกทาวสักกะ เบื้องบนแหงกระพองนั้น มีมณฑปแกวประมาณ ๑๒ โยชน ธงขลิบดวยแกว ๗ ประการ
สูงโยชนหนึ่ง ตั้งขึ้นในระหวาง ๆ (เปนระยะ ๆ) ในมณฑปแกวนั้น.
ขายแหงกระดิ่งที่ถูกลมออน ๆ พัดแลว มีเสียงกังวานปานเสียงทิพยสังคีต
ประสานดวยเสียงดนตรีอันมีองค ๕ หอยอยูที่ริมโดยรอบ. บัลลังก
แกวมณีประมาณโยชนหนึ่งเปนพระแทน ที่เขาจัดไวเรียบรอยแลวเพื่อ
ทาวสักกะ ในทามกลางมณฑป, ทาวสักกะยอมประทับนั่งเหนือบัลลังก
นั้น เทพบุตร ๓๓ องคนั่งบนรัตนบัลลังก ในกระพองของตน. บรรดา
กระพอง ๓๓ กระพอง ในกระพองหนึ่ง ๆ ชางเทพบุตรนั้นนิรมิตงา
กระพองละ ๗ งา, ในงาเหลานั้น งาหนึ่ง ๆ ยาวประมาณ ๕๐ โยชน,
ในงาหนึ่ง ๆ มีสระโบกขรณี (งาละ) ๗ สระ, ในสระโบกขรณีแตละ
สระ มีกอบัวสระละ ๗ กอ, ในกอหนึ่ง ๆ มีดอกบัวกอละ ๗ ดอก,
ในดอกหนึ่ง ๆ มีกลีบดอกละ ๗ กลีบ, ในกลีบหนึ่ง ๆ (มี) เทพธิดา
ฟอนอยู ๗ องค: มหรสพฟอนยอมมีบนงาชาง ในที่ ๕๐ โยชนโดยรอบ
อยางนี้แล. ทาวสักกเทวราชเสวยยศใหญเสด็จเที่ยวไป ดวยประการฉะนี้.

ภริยาของมฆมาณพ ๓ คนก็เกิดในภพดาวดึงส
แมนางสุธรรมา ถึงแกกรรมแลว ก็ไดไปเถิดในภพดาวดึงสนั้น
เหมือนกัน. เทวสภาชื่อสุธรรมา มีประมาณ ๕๐๐ โยชน ไดเกิดแลว
๑

๑. กาล กตฺวา ทํากาละแลว.
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แกนาง. ไดยินวา ชื่อวาสถานที่อื่น อันนาปลื้มใจกวานั้น ยอมไมมี.
ในวันอัฏฐมี (ดิถีที่ ๘) แหงเดือน มีการฟงธรรม ในที่นั้นนัน่ เอง.
จนกระทั่งทุกวันนี้ ชนทัง้ หลาย เห็นสถานที่อันนาปลื้มใจแหงใดแหงหนึ่ง
เขา ก็ยังกลาวกันอยูวา "เหมือนเทวสภาชื่อสุธรรมา."
แมนางสุนันทา ถึงแกกรรมแลว ก็ไดไปเกิดในภพดาวดึงสนั้น
เหมือนกัน. สระโบกขรณีชื่อสุนันทา มีประมาณ ๕๐๐ โยชน เกิดแลว
แกนาง.
แมนางสุจิตรา ถึงแกกรรมแลว ก็ไดไปเกิดในภพดาวดึงสนั้น
เหมือนกัน. สวนชื่อจิตรลดา มีประมาณ ๕๐๐ โยชน ที่พวกเทพดา
พาเหลาเทพบุตรผูมีบุรพนิมิตเกิดแลวใหหลงเที่ยวไปอยู เกิดแลวแมแก
นาง.

ทาวสักกะโอวาทนางสุชาดาผูเปนนางนกยาง
สวนนางสุชาดา ถึงแกกรรมแลว เกิดเปนนางนกยางในซอกเขา
แหงหนึ่ง. ทาวสักกะทรงตรวจดูบริจาริกาของพระองค ทรงทราบวา
" นางสุธรรมาเกิดแลวในที่นี้เหมือนกัน. นางสุนันทาและนางสุจิตรา
ก็อยางนั้น," พลางทรงดําริ (ตอไป) วา "นางสุชาดาเกิดที่ไหนหนอ ?"
เห็นนางเกิดในซอกเขานั้นแลว ทรงดําริวา " นางสุชาดานี้เขลา ไมทํา
บุญอะไร ๆ บัดนี้เกิดในกําเนิดดิรัจฉาน, แมบัดนี้ ควรที่เราจะใหนาง
ทําบุญแลวนํามาไวเสียที่นี้" ดังนี้แลว จึงทรงจําแลงอัตภาพ เสด็จไป
ยังสํานักของนางดวยเพศที่เขาไมรูจัก ตรัสถามวา "เจาเที่ยวทําอะไรอยู
ที่นี้ ?"
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นางนกยาง. นาย ก็ทานคือใคร ?
ทาวสักกะ. เรา คือมฆะ สามีของเจา.
นางนกยาง. ทานเกิดที่ไหน ? นาย.
ทาวสักกะ เราเกิดในดาวดึงสเทวโลก. ก็เจารูสถานที่เกิดแหง
หญิงสหายของเจาแลวหรือ ?
นางนกยาง. ยังไมทราบ นาย.
ทาวสักกะ. หญิงแมเหลานั้น ก็เกิดในสํานักของเราเหมือนกัน
เจาจักเยี่ยมหญิงสหายของเจาไหมเลา ?
นางนกยาง. หมอมฉันจักไปในที่นั้นไดอยางไร ?
ทาวสักกะ ตรัสวา " เราจักนําเจาไปในที่นั้น" ดังนี้แลว นํา
ไปสูเทวโลก ปลอยไวริมฝงสระโบกขรณีที่ชื่อนันทา ตรัสบอกแก
พระมเหสีทั้งสามนอกนี้วา " พวกหลอนจะดูนางสุชาดาสหายของพวก
หลอนบางไหม ?"
มเหสี. นางอยูที่ไหนเลา ? พระเจาขา.
ทาวสักกะ. อยูร ิมฝงโบกขรณีชื่อนันทา.
พระมเหสีทั้งสามนั้น เสด็จไปในที่นั้น ทําการเยาะเยยวา "โอ
รูปของแมเจา, โอ ผลของการแตงตัว; คราวนี้ ทานทั้งหลายจงดู
จะงอยปาก, ดูแขง ดูเทา ของแมเจา, อัตภาพของแมเจาชางงามแท "
ดังนี้แลว ก็หลีกไป.
ทาวสักกะ เสด็จไปสํานักของนางอีก ตรัส (ถาม) วา " เจา
พบหญิงสหายแลวหรือ ?" เมื่อนางทูลวา "พระมเหสีทั้งสามนั้น หมอมฉัน
ไดพบแลว (เขาพากัน) เยาะเยยหมอมฉันแลวก็ไป, ขอพระองคโปรด
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นําหมอมฉันไปที่ซอกเขานั้นตามเดิมเถิด" ดังนี้แลว ก็ทรงนํานางนั้น
ไปที่ซอกเขาตามเดิม ปลอยไวในนั้นแลว ตรัสถามวา " เจาเห็นสมบัติ
ของหญิงทั้งสามนั้นแลวหรือ ?"
นางนกยาง. หมอมฉันเห็นแลว พระเจาขา.
ทาวสักกะ. แมเจาก็ควรทําอุบายอันเปนเหตุใหเกิดในที่นั้น.
นางนกยาง. จักทําอยางไรเลา ? พระเจาขา.
ทาวสักกะ. เจาจักรักษาโอวาทที่เราใหไวไดไหม ?
นางนกยาง. รักษาได พระเจาขา.
ลําดับนั้น ทาวสักกะก็ประทานศีล ๕ แกนาง แลวตรัสวา
" เจาจงเปนผูไมประมาท รักษาเถิด" ดังนี้แลว ก็เสด็จหลีกไป.
จําเดิมแตนั้นมา นาง ( เที่ยว) หากินแตปลาที่ตายเองเทานั้น.
โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน ทาวสักกะ เสด็จไปเพื่อทรงประสงคจะลองใจ
นาง จึงทรงจําแลงเปนปลาตายนอนหงายอยูหลังหาดทราย. นางเห็นปลา
นั้นแลว ไดคาบเอา ดวยสําคัญวา " ปลาตาย" ในเวลาจะกลืน
ปลากระดิกหางแลว. นางรูวา "ปลาเปน" จึงปลอยเสียในน้ํา. ทาวสักกะ
ทรงปลอยเวลาใหลวงไปหนอยหนึ่งแลว จึงทรงทําเปนนอนหงายขางหนา
นางอีก นางก็คาบอีก ดวยสําคัญวา "ปลาตาย" ในเวลาจะกลืน
เห็นปลายังกระดิกหางอยู จึงปลอยเสีย ดวยรูวา "ปลาเปน." ทาสักกะ
ทรงทดลองอยางนี้ (ครบ) ๓ ครั้งแลว ตรัสวา " เจารักษาศีลไดดี"
ใหนางทราบพระองคแลว ตรัสวา " เรามาเพื่อประสงคจะลองใจเจา,
เจารักษาศีลไดดี, เมื่อรักษาไดอยางนั้น ไมนานเทาไร ก็จักเกิดในสํานัก
ของเราเปนแน จงเปนผูไมประมาทเถิด" ดังนี้แลว เสด็จหลีกไป.
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นางสุชาดาทองเที่ยวอยูในภพตาง ๆ
จําเดิมแตนั้นมา นางไดปลาที่ตายเองไปบาง ไมไดบา ง, เมื่อ
ไมได โดยกาลลวงไป ๒-๓ วันเทานั้น ก็ซูบผอม ทํากาละแลวเกิดเปน
ธิดาของชางหมอในเมืองพาราณสี ดวยผลแหงศีลนั้น.
ตอมา ในเวลาที่นางมีอายุราว ๑๕-๑๖ ป ทาวสักกะทรงคํานึง
ถึงวา "นางเกิดที่ไหนหนอ ?" (ได) เห็นแลว ทรงดําริวา "บัดนี้
ควรที่เราจะไปที่นั้น" ดังนี้แลว จึงทรงเอาแกว ๗ ประการ ซึ่งปรากฏ
โดยพรรณคลายฟกทอง บรรทุกยานนอย ขับเขาไปในเมืองพาราณสี
เสด็จไปยังถนนปาวรองวา " ทานทั้งหลาย (มา) เอาฟกทองกันเถิด,"
แตตรัสกะผูเอาถั่วเขียวและถั่วราชมาษเปนตนมาวา "ขาพเจาไมใหดวย
ราคา," เมื่อเขาทูลถามวา " ทานจะใหอยางไร ?" ตรัสวา " ขาพเจา
จะใหแกสตรีผูรักษาศีล."
พวกพลเมือง. นาย ชื่อวาศีลเปนเชนไร ? สีดําหรือสีเขียว
เปนตน.
ทาวสักกะ. พวกทานไมรูจักศีลวา ' เปนเชนไร ' จักรักษาศีล
นั้นอยางไรไดเลา ? แตเราจักใหแกสตรีผูรักษาศีล.
พวกพลเมือง. นาย ธิดาของชางหมอนั้น เที่ยวพูดอยูวา 'ขาพเจา
รักษาศีล,' จงใหแกสตรีนั้นเถิด.
แมธิดาของชางนั้น ก็ทลู พระองควา "ถากระนั้น ก็ใหแก
ฉันเถิด นาย."
ทาวสักกะ. เธอ คือใคร ?
ธิดาชางหมอ. ฉันคือสตรีผูไมละศีล ๕.
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ทาวสักกะ. ฟกทองเหลานั้น ฉันก็นํามาใหจําเพาะเธอ.
ทาวสักกะ ทรงขับยานนอยไปเรือนของนางแลว ประทานทรัพย
ที่เทวดาพึงใหโดยพรรณอยางฟกทอง ทํามิใหคนพวกอื่นลักเอาไปได
ใหรูจักพระองคแลว ตรัสวา " นีท้ รัพยสําหรับเลี้ยงชีวิตของเธอ. เธอจง
รักษาศีล ๕ อยาไดขาด" แลวเสด็จหลีกไป.

นางสุชาดาธิดาของอสูร
ฝายธิดาของชางหมอนั้น จุติจากอัตภาพนั้นแลว เกิดในเรือนของ
ผูมีเวรตอทาวสักกะ เปนธิดาของอสูรผูหัวหนาในภพอสูร และเพราะความ
ที่นางรักษาศีลดีแลวใน ๒ อัตภาพ นางจึงไดเปนผูมีรูปสวย มีพรรณ
ดุจทองคํา ประกอบดวยรูปสิริอันไมสาธารณ (ทั่วไป). จอมอสูรนามวา
เวปจิตติ พูดแกผูมาแลว ๆ วา " พวกทานไมสมควรแกธิดาของขาพเจา "
แลวก็ไมใหธิดานั้นแกใคร ๆ คิดวา " ธิดาของเรา จักเลือกสามีที่สมควร
แกตนดวยตนเอง" ดังนี้แลว จึงใหพลเมืองที่เปนอสูรประชุมกัน แลว
ไดใหพวงดอกไมในมือของธิดานั้น ดวยการสั่งวา " เจาจงรับผูสมควร
แกเจาเปนสามี."

ทาวสักกะปลอมเปนอสูรชิงนางสุชาดา
ในขณะนั้น ทาวสักกะ ทรงตรวจดูสถานที่นางเกิด ทราบประพฤติ
เหตุนั้นแลว ทรงดําริวา " บัดนี้ สมควรที่เราจะไปนําเอานางมา "
ดังนี้แลว ไดทรงนิรมิตเพศเปนอสูรแก ไปยืนอยูที่ทายบริษัท. แมนาง
อสุรกัญญานัน้ เมื่อตรวจดูขางโนนและขางนี้ พอพบทาวสักกะนั้น ก็เปน
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ผูมีหทัยอันความรักซึ่งเกิดขึ้นดวยอํานาจปุพเพสันนิวาสทวมทับแลว ดุจ
หวงน้ําใหญ ก็ปลงใจวา " นั่น สามีของเรา " จึงโยนพวงดอกไมไป
เบื้องบนทาวสักกะนั้น. พวกอสูรนึกละอายวา " พระเจาอยูหัวของพวกเรา
ไมไดผูที่สมควรแกพระธิดาตลอดกาลประมาณเทานี้ บัดนี้ไดแลว, ผูที่
แกกวาปูนี้แล สมควรแกพระธิดาของทาวเธอ" ดังนี้แลว จึงหลีกไป.
ฝายทาวสักกะ ทรงจับอสุรกัญญานั้นที่มือแลว ทรงประกาศวา
" เรา คือทาวสักกะ" แลวทรงเหาะไปในอากาศ.
พวกอสูรรูวา " พวกเราถูกสุกกะแกลวงเสียแลว" จึงพากันติดตาม
ทาวสักกะนั้นไป. เทพบุตรผูเปนสารถีนามวามาตลี นําเวชยันตรถมาพัก
ไวในระหวางทาง. ทาวสักกะทรงอุมนางขึ้นในรถนั้นแลว บายพระพักตร
สูเทพนคร เสด็จไปแลว. ครั้นในเวลาที่ทาวสักกะนั้น เสด็จถึงสิมพลิวัน
ลูกนกครุฑไดยินเสียงรถ (ตกใจ) กลัวรองแลว. ทาวสักกะไดทรง
สดับเสียงสูกนกครุฑเหลานั้นแลว ตรัสถามมาตลีวา " นั่นนกอะไรรอง ?"
มาตลี. ลูกนกครุฑ พระเจาขา.
ทาวสักกะ. เพราะเหตุไร มันจึงรอง ?
มาตลี. เพราะไดยินเสียงรถแลว กลัวตาย.
ทาวสักกะ ตรัสวา "อาศัยเราผูเดียว นกประมาณเทานี้ถูกความ
เร็วของรถใหยอยยับไปแลว มันอยาฉิบหายเสียเลย, เธอจงกลับรถเสีย
เถิด."
มาตลีเทพบุตรนั้น ใหสัญญาแกมาสินธพพันหนึ่งดวยแส กลับ
รถแลว. พวกอสูรเห็นกิริยานั้น คิดวา " ทาวสักกะแก หนีไปตั้งแต
๑

๑. ปาไมงิ้ว.
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อสุรบุรี บัดนี้ กลับรถแลว, เธอจักไดผูชวยเหลือเปนแน" จึงกลับ
เขาไปสูอสูรบุรีตามทางที่มาแลวนั่นแล ไมยกศีรษะขึ้นอีก.
ฝายทาวสักกะ ทรงนํานางสาวอสูรชื่อสุชาดาไปเทพนครแลว ทรง
สถาปนาไวในตําแหนงหัวหนานางอัปสร ๒ โกฏิกึ่ง. นางทูลขอพรกะ
ทาวสักกะวา "ขอเดชะพระมหาราชเจา มารดาบิดาหรือพี่ชายพี่หญิงของ
หมอมฉัน ในเทวโลกนี้ ไมมี; พระองคจะเสด็จไปในที่ใด ๆ พึง
(ทรงพระกรุณา) พาหมอมฉันไปในที่นั้น ๆ (ดวย) ทาวเธอไดประทานปฏิญญาแกนางวา "ได."

พวกอสูรกลัวทาวสักกะ
ก็จําเดิมแตนั้นมา เมื่อดอกจิตตปาตลิบาน พวกอสูรประสงคจะรบ
กะทาวสักกะ ขึ้นมาเพื่อหมายจะตอยุทธ ดวยสําคัญวา " เปนเวลาที่
ดอกปาริฉัตตกทิพยของพวกเราบาน" ทาวสักกะไดประทานอารักขาแก
พวกนาคในภายใตสมุทร. ถัดนั้น พวกครุฑ, ถัดนั้น พวกกุมภัณฑ,
ถัดนั้น พวกยักษ, ถัดนั้น ทาวจตุมหาราช, สวนชั้นบนกวาทุก ๆ ชั้น
ประดิษฐานรูปจําลองพระอินทร ซึ่งมีวชิราวุธในพระหัตถไวที่ทวารแหง
เทพนคร. พวกอสูรแมชํานะพวกนาคเปนตนมาแลว เห็นรูปจําลอง
พระอินทรมาแตไกล ก็ยอ มหนีไป ดวยเขาใจวา "ทาวสักกะเสด็จออก
มาแลว."

อานิสงสความไมประมาท
พระศาสดาตรัสวา "มหาลิ มฆมาณพปฏิบัติอัปปมาทปฏิปทา
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อยางนี้; ก็แล มฆมาณพนั่น ไมประมาทอยางนี้ จึงถึงความเปนใหญ
เห็นปานนี้ ทรงเสวยราชยในเทวโลกทั้งสอง, ชือ่ วาความไมประมาทนั่น
บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน สรรเสริญแลว, เพราะวา การ
บรรลุคุณวิเศษซึ่งเปนโลกิยะและโลกุตระแมทั้งหมดยอมมีได เพราะอาศัย
ความไมประมาท " ดังนีแ้ ลว ตรัสพระคาถานี้วา
๗. อปฺปมาเทน มฆวา เทวาน เสฏต คโต
อปฺปมาท ปสสนฺติ ปมาโท ครหิโต สทา.
"ทาวมฆวะ ถึงความเปนผูประเสริฐกวาเทพยดา
ทั้งหลาย เพราะความไมประมาท; บัณฑิตทั้งหลาย
ยอมสรรเสริญความไมประมาท, ความประมาท
อันทานติเตียนทุกเมื่อ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปมาเทน คือ เพราะความไม
ประมาทที่ทําไว ตั้งตนแตแผวถางภูมิประเทศในอจลคาม.
บทวา มฆวา เปนตน ความวา มฆมาณพ ซึ่งปรากฏวา
" มฆวะ" ในบัดนี้ ชื่อวา ถึงความเปนผูประเสริฐกวาเทพยดาทั้งหลาย
เพราะความเปนราชาแหงเทวโลกทั้งสอง.
บทวา ปสสนฺติ ความวา บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน
ยอมชมเชย สรรเสริญความไมประมาทอยางเดียว.
ถามวา " เพราะเหตุไร ?"
วิสัชนาวา " เพราะความไมประมาท เปนเหตุใหไดคุณวิเศษที่เปน
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โลกิยะและโลกุตระทั้งหมด."
บาทพระคาถาวา ปมาโท ครหิโต สทา ความวา สวนความ
ประมาท อันพระอริยะเหลานั้นติเตียน คือนินทาแลว เปนนิตย.
ถามวา " เพราะเหตุไร ?"
วิสัชนาวา " เพราะความประมาทเปนตนเคาของความวิบัติทุกอยาง."
จริงอยู ความเปนผูโชครายในมนุษยก็ดี การเขาถึงอบายก็ดี ลวนมีความ
ประมาทเปนมูลทั้งนั้น ดังนี้.
ในเวลาจบคาถา เจาลิจฉวีนามวามหาลิ ทรงดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว. แมบริษัทผูประชุมกันเปนอันมาก ก็ไดเปนพระอริยบุคคล
มีพระโสดาบันเปนตน ดังนี้แล.
เรือ่ งทาวสักกะ จบ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 379

๘. เรือ่ งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๒]
ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
รูปใดรูปหนึง่ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ"
เปนตน.

ภิกษุนั่งพิจารณาไฟไหมปาเปนอารมณ
ดังไดสดับมา ภิกษุรูปนั้นเรียนกัมมัฏฐาน ตราบเทาถึงพระอรหัต
ในสํานักพระศาสดาแลว เขาปาเพียรพยายามอยู ก็ไมอาจบรรลุพระอรหัต
ได. ทานนึกวา " เราจักไปทูลพระศาสดาใหตรัสบอกกัมมัฏฐานใหวิเศษ
(ขึ้นไป) " ดังนี้แลว ออกจากปานั้น กําลังเดินมายังสํานักพระศาสดา
เห็นไฟปาตั้งขึ้น ( ลุกลาม) มากมาย ในระหวางหนทาง รีบขึ้นยอดเขา
โลนลูกหนึ่ง นั่งดูไฟซึ่งกําลังไหมปา ยืดเอาเปนอารมณวา " ไฟนี้
เผาเชื้อทั้งหลายมากและนอยไป ฉันใด; แมไฟคืออริยมรรคญาณ ก็จัก
พึงเผาสังโยชนทั้งหลายมากและนอยไป ฉันนั้น."

ปฏิปทาตัดสังโยชน
พระศาสดา ประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นแล ทรงทราบวาระจิต
ของเธอแลว ตรัสวา " อยางนั้นแล ภิกษุ สังโยชนทั้งหลายละเอียด
และหยาบ ซึ่งเกิดอยูในภายในของสัตวเหลานี้ ดุจเชื้อมากบางนอยบาง
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ฉะนั้น, ควรเผาสังโยชนเหลานั้นดวยไฟคือญาณเสียแลว ทําใหเปนของ
ไมควรเกิดอีก" ดังนี้แลว ทรงเปลงพระรัศมี ปรากฏประหนึ่งวา
ประทับนั่ง ณ ที่จําเพาะหนาของภิกษุนั้น ตรัสพระคาถานี้วา
๘. อปฺปนาทรโต ภิกขฺ ุ ปมาเท ภยทสฺสิ วา
สฺโชนอณุ ถูล ฑห อคฺคีว คจฺฉติ.
" ภิกษุยินดีแลวในความไมประมาท หรือมีปกติ
เห็นภัยในความประมาท ยอมเผาสังโยชน ทั้ง
ละเอียดและหยาบไป ดุจไฟเผาเชื้อมากและนอย
ไปฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปมาทรโต ความวา ยินดีคืออภิรมย
แลวในความไมประมาท ไดแก ยังกาลใหลวงไปดวยความไมประมาท.
บาทพระคาถาวา ปมาเท ภยทสฺสิ วา ความวา ผูเห็นภัยใน
ความประมาท มีการเขาถึงนรกเปนตน, อีกประการหนึ่ง ชือ่ วาผูเห็น
ความประมาทโดยความเปนภัย เพราะความประมาทนั้นเปนรากเหงาแหง
ความอุบัติเหลานั้น.
บทวา สฺโชน ความวา สังโยชน ๑๐ อยาง เปนเครื่อง
ประกอบ เครื่องผูก ( หมูสัตว) ไวกับทุกขในวัฏฏะ สามารถยังสัตว
ใหจมลงในวัฏฏะได.
๑

๑. สักกายทิฏฐิ ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน ๑ วิจกิ จิ ฉา ความลังเล ไมแนใจ ๑ สีลัพพตปรามาส ความลูบคลําศีลและพรต ๑ กามราคะ ความกําหนัดดวยอํานาจกิเลสกาม ๑ ปฏิฆะ
ความกระทบกระทั่งแหงจิต ๑ รูปราคะ ความติดใจในรูปธรรม ๑ อรูปราคะ ความติดใจในอรูปธรรม ๑ มานะ ความถือตัววาเปนนั่นเปนนี่ ๑ อุทธัจจะ ความฟุงซาน ๑ อวิชชา ความหลงเปน

เหตุไมรูจริง ๑.
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บทวา อณุ ถูล คือมากและนอย.
บาทพระคาถาวา ฑห อคฺคีว คจฺฉติ ความวา ภิกษุนั้นยินดี
แลวในความไมประมาท ยอมเผาสังโยชนนั่นดวยไฟคือญาณ ซึ่งตน
บรรลุแลวดวยความไมประมาท คือทําใหเปนของไมควรเกิดขึ้นอีกตอไป
ดุจไฟเผาเชื้อมากและนอยนั้นแลไปฉะนั้น.
ในกาลจบคาถา ภิกษุนั้น นั่งอยางเดิมเทียว เผาสังโยชนทั้งหมด
แลว บรรลุพระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย มาทางอากาศ
(เหาะมา) ชมเชยสรรเสริญพระสรีระของพระตถาคต ซึ่งมีพรรณะดุจ
ทองคําแลว ถวายบังคม หลีกไป ดังนี้แล.
เรือ่ งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง จบ.
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๙. เรือ่ งพระติสสเถระผูม ีปกติอยูในนิคม [๒๓]
ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระติสสเถระ
ผูมีปกติอยูในนิคม ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อปฺปมาทรโต" เปน
ตน.

พระเถระเที่ยวรับบิณฑบาตแตในบานญาติ
ความพิสดารวา กุลบุตรคนหนึ่ง เกิดเติบโตในบานที่ตั้งอยูในนิคม
แหงหนึ่ง ซึ่งไมไกลแตกรุงสาวัตถี บรรพชาแลวไดอุปสมบทในศาสนา
ของพระศาสดาแลว ปรากฏวา " ชื่อวา พระนิคมติสสเถระเปนผูมักนอย
สันโดษ สงัด ปรารภความเพียร." ทานเที่ยวบิณฑบาตเฉพาะในบาน
ของญาติเปนนิตย. เมื่อคนทั้งหลายมีอนาถบิณฑิกเศรษฐี เปนตน ทํา
มหาทานอยูก็ดี, เมื่อพระเจาปเสนทิโกศล ทรงบําเพ็ญอสทิสทานอยูก็ดี,*
ก็ไมมากรุงสาวัตถี.
พวกภิกษุจึงสนทนากันวา " พระนิคมติสสะนี้ ลุกขึ้นเสร็จสรรพ
แลว ก็คลุกคลีดวยญาติอยู เมื่อชนทั้งหลายมีอนาถบิณฑิกเศรษฐี เปนตน
ทํามหาทานอยูก็ดี, เมื่อพระเจาปเสนทิโกศลทรงบําเพ็ญอสทิสทานอยูก็ดี,
เธอไมมาเลย ดังนี้แลว จึงกราบทูลแดพระศาสดา.

พระเถระไดรับสาธุการจากพระศาสดา
พระศาสดา รับสั่งใหเรียกทานมาแลว ตรัสถามวา " ภิกษุ
๑. ทานอันไมมีทานอื่นเสมอ.
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ขาววา เธอทําอยางนั้น จริงหรือ ?" เมื่อทานกราบทูลวา " ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคไมมีความคลุกคลีดวยญาติ, ขาพระองค
อาศัยพวกมนุษยที่เปนญาติเหลานั้น ยอมไดอาหารที่พอจะกลืนกินได,
ขาพระองคคิดวา ' เมื่อเราไดอาหารที่เลวก็ตาม ประณีตก็ตาม ซึ่ง
พอยังอัตภาพใหเปนไปไดแลว, ประโยชนอะไรดวยการแสวงหาอาหาร
อีกเลา ?' ดังนี้แลว จึงไมมา, ก็ชื่อวา ความคลุกคลีดวยหมูญาติไมมี
แกขาพระองค พระเจาขา" แมตามปกติ (พระองค ) ก็ทรงทราบ
อัธยาศัยของทานอยู จึงประทานสาธุการวา " ดีละ ๆ ภิกษุ" ดังนี้แลว
ตรัสวา " ภิกษุ ก็ขอที่เธอไดอาจารยผูเชนเราแลว ไดเปนผูมักนอย
ไมอัศจรรยนัก, เพราะวา ชื่อวา ความเปนผูมักนอยนี้เปนแบบแผน
ของเรา เปนประเพณีของเรา" ดังนี้แลว อันภิกษุทั้งหลายทูลอาราธนา
แลว ทรงนําอดีตนิทานมาวา

เรื่องนกเขาแตว
ในอดีตกาล นกแขกเคาหลายพันตัว อยูในปาไมมะเดื่อแหงหนึ่ง
ใกลผงแมน้ําคงคาในปาหิมพานต บรรดานกแขกเตาเหลานั้น พระยานก
แขกเตาตัว หนึ่ง เมื่อผลแหงตนไมที่ตนอาศัยอยูสิ้นแลว จิกกิน
หนอใบหรือเปลือกซึ่งยังเหลืออยู ดืม่ น้ําในแมน้ําคงคา เปนสัตวที่มี
ความปรารถนานอยอยางยิ่ง สันโดษ ไมไปในทีอ่ ื่น ดวยคุณคือความ
ปรารถนานอยและสันโดษของพระยานกแขกเตานั้น ภพของทาวสักกะ
ไหวแลว.
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ทาวสักกะทรงทดลองพระยานกแขกเตา
ทาวสักกะทรงรําพึงอยู ทรงเห็นเหตุนั้นแลว ทรง (บันดาล)
ใหตนไมนั้นเหี่ยวแหงดวยอานุภาพของตน เพื่อจะทดลองพระยานก
แขกเตานั้น ตนไมหักแลว เหลืออยูสักวาตอเทานั้น เปนชองนอย
และชองใหญ (ปรุหมด). เมื่อลมโกรกมา ( กระทบ ) ไดเปลง
เสียงดุจถูกบุคคลเคาะ ตั้งอยูแลว ขุยทั้งหลายปลิวออกจากชองของ
ตนไมนั้น. พระยานกแขกเตาจิกกินขุยเหลานั้น แลวดื่มน้ําในแมน้ําคงคา
ไมไปในที่อื่น ไมพรั่นพรึงลมและแดด จับอยูท ี่ปลายตอมะเดื่อ. ทาว
สักกะทรงทราบความที่พระยานกแขกเตานั้น มีความปรารถนานอยอยางยิ่ง
ทรงดําริวา " เราจักใหพระยานกแขกเตานั้น กลาวคุณแหงมิตรธรรม
แลวใหพรแกนกนั้น ทํา ( บันดาล) ตนมะเดื่อใหมีผลไมวายแลว"
ดังนี้แลว (นิรมิต ) พระองคเปนพระยาหงสตัวหนึ่ง นํานางอสุรกัญญา
นามวาสุชาดาไวขางหนา เสด็จไปปามะเดื่อนั้น จับที่กิ่งแหงตนไมตนหนึ่ง
ในที่ไมไกล เมื่อจะตรัสสนทนากับพระยานกแขกเตานั้น ตรัสคาถานี้วา
" พฤกษามีใบสดเขียวมีอยู, หมูไมมีผลหลาก
หลาย ก็มีมาก, เหตุไรหนอ ? ใจของนกแขกเตา
จึงยินดีแลวในไมแหงที่ผุ."
สุวชาดกทั้งหมด บัณฑิตพึงใหพิสดาร ตามนัยที่มาแลวในนวกนิบาต
นั่นและ; แตความเกิดขึ้นแหงเรื่องเทานั้น ในนวกนิบาตและในที่นี้ตางกัน
ที่เหลือเหมือนกันทั้งนั้น.

๑

๑. ขุ. ชา. นวก. ๒๗/๒๕๗. อรรถกถา. ๕/๓๕๕. จุลลสุวกราชชาดก.
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ภิกษุควรปรารถนานอยและสันโดษ
พระศาสดา ครัน้ ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา
"ทาวสักกะ ในกาลนั้น ไดเปนอานนท, พระยานกแขกเตาไดเปน
เราเอง" ดังนี้แลว ตรัสวา " อยางนี้ ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา ความ
เปนผูมีความปรารถนานอยนี่ เปนแบบแผน เปนประเพณีของเรา ขอที่
ติสสะผูมีปกติอยูในนิคม บุตรของเรา ไดอาจารยเชนเราแลวเปนผูมีความ
ปรารถนานอย ไมนาอัศจรรย; ธรรมดาภิกษุ พึงเปนผูมีความมักนอย
เหมือนติสสะผูมีปกติอยูในนิคม; เพราะวา ภิกษุเห็นปานนั้น เปนผูไม
ควรเสื่อมจากมรรคและผล, ยอมอยูในที่ใกลแหงพระนิพพานโดยแท
ทีเดียว" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา
๙. อปฺปนาทรโต ภิกฺขุ
ปนาเท ภยทสฺสิ วา
อภพฺโพ ปริหานาย
นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก.
"ภิกษุยินดีแลวในความไมประมาท มีปกติ
เห็นภัยในความประมาท ไมควรเพื่ออันเสื่อม (จาก
มรรคและผล )
ตั้งอยูแลวในที่ใกลแหงพระนิพพานทีเดียว."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา อภพฺโพ ปริหานาย
ความวา ภิกษุผูเห็นปานนั้น ๆ ไมควรเพื่ออันเสื่อมจากธรรมคือสมถะ
และวิปสสนา หรือจากมรรคและผล คือจะเสื่อมเสียจากคุณธรรมที่ตน
บรรลุแลว แมหามิได จะไมบรรลุคุณธรรมที่ตนยังไมไดบรรลุก็หามิได.
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บาทพระคาถาวา นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก ความวา ตัง้ อยูใน
ที่ใกลทีเดียวแหงกิเลสปรินิพพาน (การดับกิเลส ) บาง อนุปาทาปรินิพพาน (การดับดวยหาเชื้อมิได) บาง.
ในกาลจบพระคาถา พระติสสเถระผูมีปกติอยูในนิคม บรรลุ
พระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแลว. ชนแมเหลาอื่นเปนอันมาก
ไดเปนอริยบุคคล มีพระโสดาบันเปนตน. เทศนามีผลมากแกมหาชน
ดังนี้แล.
เรื่องพระติสสเถระผูมีปกติอยูในนิคม จบ.
อัปปมาทวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๒ จบ.
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คาถาธรรมบท
จิตตวรรค ที่ ๓
๑

วาดวยการฝกจิต
[๑๓]
๑. ชนผูมปี ญญา ยอมทําจิตที่ดิ้นรน กลับกลอก
อันบุคคลรักษาไดยาก หามไดยาก ใหตรง ดุจชางศร
ดัดลูกศรใหตรงฉะนัน้ จิตนี้ (อันพระโยคาวจร
ยกขึ้นจากอาลัย คือกามคุณ ๕ แลวซัดไปในวิปสสนา
กัมมัฏฐาน) เพื่อละบวงมาร ยอมดิ้นรนดุจปลาอัน
พรานเบ็ดยกขึ้นจาก (ที่อยู) คือน้ํา แลวโยนไป
บนบก ดิ้นรนอยูฉะนั้น.
๒. การฝกจิตอันขมไดยาก เปนธรรมชาติเร็ว
มักตกไปในอารมณตามความใคร เปนการดี (เพราะ
วา ) จิตที่ฝกแลว ยอมเปนเหตุนําสุขมาให.
๓. ผูมีปญญา พึงรักษาจิตที่เห็นไดแสนยาก
ละเอียดยิ่งนัก มักตกไปในอารมณตามความใคร
(เพราะวา) จิตที่คุมครองไวได เปนเหตุนําสุขมาให
๔. ชนเหลาใด จักสํารวมจิตอันไปในที่ไกล เที่ยว
ไปดวงเดียวไมมีสรีระ มีถ้ําเปนที่อาศัย ชนเหลานั้น
จะพนจากเครื่องผูกแหงมาร.
๑. วรรคนี้ มีอรรถกถา ๙ เรื่อง.
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๕. ปญญายอมไมบริบรู ณแกผูมีจิตไมมนั่ คง ไมรู
แจงซึ่งพระสัทธรรม มีความเลื่อมใสอันเลือ่ นลอย
ภัย (ความกลัว) ยอมไมมแี กผูมีจิตอันราคะไม
ซึมซาบ มีใจไมถูกโทสะตามกระทบ ละบุญและ
บาปได ตื่นอยู.
๖. (บัณฑิต) รูจ ักกายนี้ อันเปรียบดวยหมอ
กั้นจิตอันเปรียบดวยนคร พึงรบมารดวยอาวุธ คือ
ปญญา พึงรักษาความชนะที่ชนะแลว และพึงเปนผู
ไมติดอยู.
๗. ไมนานหนอ กายนีจ้ ักนอนทับแผนดิน กายนี้
มีวิญญาณไปปราศ อันบุคคลทิ้งแลว ราวกับทอนไม
ไมมีประโยชนฉะนั้น.
๘. จิตซึ่งตั้งไวผิดแลว พึงทําเขา (บุคคล) นั้น
ใหเลวทรามยิ่งกวาความพินาศฉิบหาย ที่โจรเห็นโจร
หรือคนจองเวรทํา (แกกัน ) นัน้ (เสียอีก).
๙. มารดาบิดา ก็หรือวาญาติเหลาอื่น ไมพึงทํา
เหตุนั้น (ใหได) แตจิตอันตั้งไวชอบแลว พึงทํา
เขาใหประเสริฐกวาเหตุนั้น.
จบจิตตวรรคที่ ๓
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๓. จิตตวรรควรรณนา
๑. เรื่องพระเมฆิยเถระ [๒๔]
ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูที่ภูเขาชื่อจาลิกา ทรงปรารภทาน
พระเมฆิยะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ผนฺทน จปล จิตฺต" เปนตน.

พระเมฆิยะถูกวิตกครอบงํา
เมฆิยสูตร ทั้งหมด บัณฑิตพึง ( แสดง) ใหพิสดาร เพื่อให
เรื่องแหงพระเมฆิยเถระนั้นแจมแจง. ก็พระศาสดาตรัสเรียกพระเมฆิยเถระ
ผูไมสามารถเพื่อประกอบความเพียรในอัมพวันนั้นได เพราะความที่ทาน
ถูกวิตก ๓ อยางครอบงํามาแลว ตรัสวา "เมฆิยะ เธอละทิ้งเราผูออนวอน
อยูวา ' เมฆิยะ เราเปนผู ๆ เดียว, เธอจงรอคอย จนกวาภิกษุบางรูป
แมอื่นจะปรากฏ ' ดังนี้ (ไวใหอยูแต ) ผูเดียว ไปอยู (ชือ่ วา)
ทํากรรมอันหนักยิ่ง. ขึ้นชื่อวาภิกษุ ไมควรเปนธรรมชาติ (แลนไป)
เร็ว, การยังจิตนั้นใหเปนไปในอํานาจของตน ยอมควร" ดังนี้แลว
จึงไดทรงภาษิตพระคาถา ๒ พระคาถาเหลานี้วา
ผนฺทน จปล จิตฺต ทุรกฺข ทุนฺนิวารย
อุชุ กโรติ เมธาวี อุสุกาโรว เตชน
๑

๑. ขุ. อุ. ๒๕/ ๑๒๓.
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วาริโชว ถเล ขิตฺโต โอกโมกตอุพฺภโต
ปริผนฺทติท จิตฺต
มารเธยฺย ปหาตเว ฯ
" ชนผูมีปญญายอมทําจิตที่ดิ้นรน กลับกลอก
อันบุคคลรักษาไดยาก หามไดยาก ใหตรง ดุจ
ชางศรดัดลูกศรใหตรงฉะนั้น จิตนี้ (อันพระโยคาจรยกขึ้นจากอาลัย คือกามคุณ ๕ แลว
ซัดไปในวิปสสนากัมมัฏฐาน) เพื่อละบวงมาร
ยอมดิ้นรน ดุจปลาอันพรานเบ็ด ยกขึ้นจาก
(ที่อยู) คือน้ํา แลวโยนไปบนบก ดิ้นรนอยู
ฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ผนฺทน คือดิ้นรนอยูในอารมณทั้งหลาย
มีรูปเปนตน.
บทวา จปล ความวา ไมดํารงอยูในอารมณเดียวได เหมือน
ทารกในบานผูไมนิ่งอยูดวยอิริยาบถหนึ่งฉะ.นั้น จึงชื่อวา กลับกลอก.
บทวา จิตฺต ไดแก วิญญาณ. ก็วิญญาณนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกวา "จิต" เพราะเปนธรรมชาติวิจิตรดวยภูมิ วัตถุ อารมณ
และวิถีจิตมีกิริยาจิตเปนตน.
บทวา ทุรกฺข ความวา ชื่อวา อันบุคคลรักษาไดยาก เพราะ
ตั้งไวไดยากในอารมณอันเปนที่สบายอารมณหนึ่งนั่นแล เหมือนโคที่คอย
เคี้ยวกินขาวกลาในนา อันคับคั่งไปดวยขาวกลาฉะนั้น.
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บทวา ทุนฺนิวารย ความวา ชื่อวา อันบุคคลหามไดยาก เพราะ
เปนธรรมชาติที่รักษาไดยาก เพื่อจะหาม (กัน) จิตอันไปอยูสูวิสภาคารมณ.
สองบทวา อุสุกาโรว เตชน ความวา นายชางศร นําเอาทอน
ไมทอนหนึ่งมาจากปาแลว ทําไมใหมีเปลือก (ปอกเปลือกออก) แลว
ทาดวยน้ําขาวและน้ํามัน ลนที่กระเบื้องถานเพลิง ดัดที่งามไมทําให
หายคดคือใหตรง ใหเปนของควรที่จะยิงขนทรายได. ก็แลครั้นทําแลว
จึงแสดงศิลปะแดพระราชาและราชมหาอํามาตย ยอมไดสักการะและความ
นับถือเปนอันมาก ชื่อฉันใด, บุรุษผูมีปญญา คือผูฉลาด ไดแกผูรูแจง
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน (คือ) ทําจิตนี้ อันมีสภาพดิ้นรนเปนตน ให
หมดเปลือก คือใหปราศจากกิเลสที่หยาบดวยอํานาจธุดงค และการอยู
ในปา แลวชโลมดวยยางคือศรัทธา ลนดวยความเพียรอันเปนไปทางกาย
และเปนไปทางจิต ดัดที่งามคือสมถะและวิปสสนาทําใหตรงคือมิใหคด
ไดแกใหสิ้นพยศ, ก็แลครั้นทําแลวพิจารณาสังขารทั้งหลาย ทําลาย
กองอวิชชาใหญไดแลว ทําคุณวิเศษนี้ คือ วิช ชา ๓ อภิญญา ๖
โลกุตรธรรม ๙ ใหอยูใ นเงื้อมมือทีเดียว ยอมไดความเปนทักขิไณยบุคคลผูเลิศ.
๑

๒

๓

๑. วิชชา ๓ คือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ รูจักระลึกชาติได ๑ จุตูปปาตญาณ รูจักกําหนดจุติ
และเกิดของสัตวทั้งหลาย ๑ อาสวักขยญาณ รูจักทําอาสวะใหสิ้นไป ๑.
๒. อภิญญา ๖ คือ อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ ๑ ทิพโสต หูทิพย ๑ เจโตปริยญาณ รูจักกําหนด
ใจผูอื่นได ๑ ปุพเพนิวาสานุสสติ ระลึกชาติได ๑ ทิพยจักขุ ตาทิพย ๑ อาสวักขยญาณ รูจัก
ทําอาสวะใหสิ้นไป ๑. ๓. โลกุตรธรรม ๙ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑.
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บทวา วาริโชว แปลวา ดุจปลา. สองบทวา ถเล ขิตฺโต
ไดแก อันพรานเบ็ดซัดไปบนบก ดวยมือ เทา หรือดวยเครื่องดัก
มีตาขายเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง.
พึงทราบวินิจฉัยในบาทพระคาถาวา โอกโมกตอุพฺภโต (ดังตอ
ไปนี้ ):น้ํา ชือ่ วา โอกะ (ได) ในคํานี้วา "ภิกษุชาวเมืองปาฐา มี
จีวรชุมดวยน้ํา ไดมาสูเมืองสาวัตถี เพื่อประสงคจะเฝาพระศาสดา ."
อาลัย ชื่อวา โอกะ (ได ) ในคํานี้วา "มุนีละอาลัยแลว ไมติดที่
อยู. " แมคําทั้งสองก็ยอมไดในบาทพระคาถานี้. ในบทวา โอกโมกโต
นี้ มีเนื้อความ (อยาง) นี้วา " จากที่อยูคือน้ํา คือจากอาลัยกลาว
คือน้ํา," บทวา อุพฺภโต แปลวา อันพรานเบ็ดยกขึ้นแลว.
บาทพระคาถาวา ปริผนฺทติท จิตฺต ความวา จิตนี้ คือที่ยินดี
แลวในอาลัยคือกามคุณ ๕ อันพระโยคาวจรยกขึ้นแลวจากอาลัย คือ
กามคุณ ๕ นั้น ซัดไปในวิปสสนากัมมัฏฐาน เผาดวยความเพียรอัน
เปนไปทางกายและเปนไปทางจิต เพื่อละวัฏฏะ กลาวคือ บวงมาร ยอม
ดิ้นรน คือยอมไมอาจตั้งอยูในวิปสสนากัมมัฏฐานนั้นได, เหมือนอยาง
ปลานั้นอันพรานเบ็ดยกขึ้นจากอาลัยคือน้ําแลวโยนไปบนบก เมื่อไมไดน้ํา
ยอมดิ้นในฉะนั้น. แมเมือ่ เปนอยางนี้ บุคคลผูมีปญญา ไมทอดธุระ ยอม
ทําจิตนั้นใหตรง คือใหควรแกการงาน โดยนัยทีก่ ลาวแลวนั่นแล.
อีกนัยหนึ่ง จิตนี้ คือที่ละบวงมารลือกิเลสวัฏไมได ตั้งอยูยอม
ดิ้นรนดุจปลานั้นฉะนั้น, เพราะฉะนั้น พระโยคาวจรควรละบวงมารเสีย
๑

๒

๑. วิ. มหาวรรค. ภาค ๒. ๕/๑๓๕-๖. ๒. สัง. ขันธ. ๑๗/ ๑๒.
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คือควรละบวงมารกลาวคือกิเลสวัฏอันเปนเหตุดิ้นรนแหงจิตนั้น ดังนี้แล.
ในกาลจบคาถา พระเมฆิยเถระ ไดตั้งอยูในพระโสดาปตติผล.
ชนแมพวกอื่นเปนอันมาก ก็ไดเปนอริยบุคคล มีพระโสดาบันเปนตน
ดังนี้แล.
เรื่องพระเมฆิยเถระ จบ.
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๒. เรือ่ งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๕]
ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุรูปใด
รูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน" เปนตน.

อุบาสิกาจัดที่อยูถวายภิกษุ ๖๐ ป
ไดยินวา ไดมีบานตําบลหนึ่ง ชื่อมาติกคาม ใกลเชิงเขา ใน
แวนแควนของพระเจาโกศล. ภายหลังวันหนึ่ง ภิกษุประมาณ ๖๐ รูป
ทูลอาราธนาใหตรัสบอกพระกัมมัฏฐานจนถึงพระอรหัต ในสํานักของ
พระศาสดาแลว ไปสูบานนั้น เขาไปเพื่อบิณฑบาต. ลําดับนั้นเจาของ
บานนั้นชื่อมาติกะใด มารดาของเจาของบานนั้น เห็นภิกษุเหลานั้นแลว
นิมนตใหนั่งในเรือน จึงอังคาสดวยขาวยาคูและภัตอันมีรสเลิศตาง ๆ
ถามวา "พวกทานประสงคจะไป ณ ที่ไหน ? เจาขา." ภิกษุเหลานั้น
บอกวา " พวกฉันมีความประสงคจะไปสูที่ตามความผาสุก มหาอุบาสิกา."
นางทราบวา " พระผูเปนเจาทั้งหลาย ชะรอยจะแสวงหาสถานที่สําหรับ
จําพรรษา จึงหมอบลงที่ใกลเทาแลวกลาววา " ถาพระผูเปนเจาทั้งหลาย
จักอยูในที่นี้ตลอด ๓ เดือนนี้ไซร, ดิฉันจักรับสรณะ ๓ ศีล ๕
(และ) ทําอุโบสถกรรม." ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันวา " เราทั้งหลาย
เมื่ออาศัยอุบาสิกานี้ ไมมีความลําบากดวยภิกษา จักสามารถทําการ
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สลัดออกจากภพได" ดังนี้ แลวจึงรับคํา. นางไดชําระวิหารอันเปน
ที่อยูถวายแกภิกษุเหลานั้น.

ภิกษุ ๖๐ รูปทํากติกากัน
ภิกษุเหลานั้นเมื่ออยูในที่นั้น วันหนึ่ง ไดประชุมกันแลวตักเตือน
กันและกันวา " ผูมีอายุ พวกเราไมควรประพฤติโดยความประมาท
เพราะวามหานรก ๘ ขุม มีประตูเปด (คอยทา) พวกเราเหมือน
อยางเรือนของตนทีเดียว. ก็แลพวกเราไดเรียนพระกัมมัฏฐานในสํานัก
ของพระพุทธเจาผูยังทรงพระชนมอยูแลวจึงมา. ก็ธรรมดาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย อันใคร ๆ ผูโออวด แมเที่ยวไปตามรอยพระบาทก็ไมสามารถ
ใหทรงโปรดปรานได. (แต ) บุคคลผูมีอัธยาศัยเปนปกติเทานั้น สามารถ
ใหทรงโปรดปรานได ทานทั้งหลายจงเปนผูไมประมาทเถิด. พวกเรา
ไมควรยืน ไมควรนั่งในที่แหงเดียวกัน ๒ รูป แตวาในกาลเปนที่บํารุง
พระเถระในเวลาเย็นแล และในกาลเปนที่ภิกษาจารในเวลาเชาเทานั้น
พวกเราจักรวมกัน, (แต) ในกาลที่เหลือจักไมอยูรวมกัน ๒ รูป.
ก็อีกอยางหนึ่งแล เมื่อภิกษุผูไมมีความผาสุกมาตีระฆังในทามกลางวิหาร
ขึ้นแลว พวกเราจึงจักมาตามสัญญาแหงระฆังแลว ทํายาใหแกภิกษุนั้น."
๑

ภิกษุมาประชุมกันดวยเสียงระฆัง
เมื่อภิกษุเหลานั้นทํากติกากันอยางนี้อยู, วันหนึ่งอุบาสิกานั้นให
บุคคลถือเภสัชทั้งหลาย มีเนยใสและน้ําออยเปนตน อันชนทั้งหลาย
๑. มหานรก ๘ ขุม คือ ๑. สัญชีวะ. ๒ กาลสุตะ. ๓. สังฆาฏะ. ๔. โรรุวะ. ๕. มหาโรรุวะ.
๖. ตปะ. ๗. มหาตาปะ. ๘. อเวจี.
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มีทาสและกรรมกรเปนตน แวดลอมเดินไปสูวิหารนั้นในเวลาเย็น ไมเห็น
ภิกษุทั้งหลายในทามกลางวิหารแลว จึงถามพวกบุรุษวา " พระผูเปนเจา
ทั้งหลาย ไปเสีย ณ ที่ไหนหนอแล ?" เมื่อพวกเขาบอกวา "แมคุณ
พระผูเปนเจาทั้งหลายจักเปนผูนั่งอยูในที่พักกลางคืน และที่พักกลางวัน
ของตน ๆ (เทานั้น)" จึงกลาว (ตอไป) วา "ฉันทําอยางไร
เลาหนอ จึงจักสามารถพบ (พวกพระผูเปนเจา) ได."
ลําดับนั้น มนุษยทงั้ หลายที่รูกติกวัตรของภิกษุสงฆ จึงบอกกะ
อุบาสิกานั้นวา "คุณแม พระผูเปนเจาทั้งหลายจักประชุมกัน ในเมื่อ
บุคคลมาตีระฆัง." นางจึงใหตีระฆัง ภิกษุทั้งหลายไดยินเสียงระฆังแลว
ออกจากที่ของตน ๆ ดวยสําคัญวา " ภิกษุบางรูปจักไมมีความผาสุก,"
จึงประชุมกันในทามกลางวิหาร. ภิกษุชื่อวา เดินมาโดยทางเดียวกันแม
๒ รูป ยอมไมมี.

อุบาสิกาเจริญสมณธรรมตามที่ภิกษุบอก
อุบาสิกาเห็นภิกษุรูปหนึ่ง ๆ เทานั้นเดินมาจากที่แหงหนึ่ง ๆ จึง
คิดวา "(ชะรอย) พระผูเปนเจาผูเปนบุตรของเราจักทําความทะเลาะ
วิวาทแกกันและกัน" ดังนี้แลว ไหวภิกษุสงฆกลาววา "ทานผูเจริญ
ทานทั้งหลายไดทําความทะเลาะกันหรือ ?"
ภิกษุทงั้ หลายกลาววา " พวกฉันหาไดทําความทะเลาะวิวาทกันไม
มหาอุบาสิกา."
อุบาสิกา. ทานผูเจริญ ถาพวกทานไมมีความทะเลาะวิวาทกันไซร,
เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไรพวกทานจึงไมมา เหมือนเมื่อมาสูเรือนของดิฉัน
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มาโดยรวมกันทั้งหมด, (นี่กลับ) มาทีละองค ๆ จากที่แหงหนึ่ง ๆ.
ภิกษุ. มหาอุบาสิกา พวกฉันนั่งทําสมณธรรมในที่แหงหนึ่ง ๆ.
อุบาสิกา. พอคุณทั้งหลาย ชื่อวาสมณธรรมนัน้ คืออะไร ?
ภิกษุ. มหาอุบาสิกา พวกฉันทําการสาธยายอาการ ๓๒ เริ่มตั้ง
ซึ่งความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพอยู.
อุบาสิกา. ทานเจาขา การทําการสาธยายอาการ ๓๒ และการเริ่ม
ตั้งความสิ้นความเสื่อมในอัตภาพ ยอมสมควรแกพวกทานเทานั้น หรือ
ยอมสมควรแกพวกดิฉันดวยเลา ?
ภิกษุ. มหาอุบาสิกา ธรรมนี้ อันพระผูมีพระภาคเจามิไดทรงหาม
แกใคร ๆ.
อุบาสิกา. ถาอยางนั้น ขอพวกทานจงใหอาการ ๓๒ และขอจง
บอกการเริ่มตั้งซึ่งความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพ แกดิฉันบาง.
ภิกษุ. มหาอุบาสิกา ถาอยางนั้น ทานจงเรียนเอา. แลวใหเรียน
เอาทั้งหมด.
๑

อุบาสิกาบรรลุมรรค ๓ ผล ๓ กอนภิกษุ
จําเดิมแตนั้น อุบาสิกานั้นก็ไดทําการสาธยายซึ่งอาการ ๓๒ (และ)
เริ่มตั้งไวซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไปในตน ไดบรรลุมรรค ๓ ผล ๓
กอนกวาภิกษุเหลานั้นทีเดียว. ปฏิสมั ภิทา ๔ และโลกิยอภิญญา ไดมา
๑. คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด
ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน
น้ําตา น้ํามันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร ถาเติมมัตถลุงคัง มันสมองเขาดวย เปน ๓๒
ตามคัมภีรวิสทุ ธิมรรค.
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ถึงแกอุบาสิกานั้นโดยมรรคนั่นแล. นางออกจากสุขอันเกิดแตมรรคและ
ผลแลว ตรวจดูดวยทิพยจักษุใครครวญอยูวา " เมื่อไรหนอแล ? พระผู
เปนเจาผูเปนบุตรของเราจึงจักบรรลุธรรมนี้ " แลวรําพึง (ตอไป ) วา
" พระผูเปนเจาเหลานี้ทั้งหมด ยังมีราคะ ยังมีโทสะ ยังมีโมหะ, พระผู
เปนเจาเหลานั้นมิไดมีคุณธรรมแมสกั วาฌานและวิปสสนาเลย อุปนิสัยแหง
พระอรหัตของพระผูเปนเจาผูบุตรของเรา มีอยูหรือไมหนอ ?" เห็นวา
"มี" ดังนี้แลว จึงรําพึง ( ตอไป ) วา " เสนาสนะเปนที่สบาย จะมี
หรือไมมีหนอ ?" เห็นแมเสนาสนะเปนที่สบายแลว จึงรําพึง ( ตอไป
อีก) วา "พระผูเปนเจาทั้งหลายของเรายังไมไดบุคคลเปนที่สบายหรือ
หนอ ? เห็นแมบุคคลเปนที่สบายแลว จึงใครครวญอยูวา " พระผู
เปนเจาทั้งหลายยังไมไดอาหารเปนที่สบายหรือหนอ ?" ก็ไดเห็นวา
อาหารเปนที่สบายยังไมมีแกพวกเธอ." จําเดิมแตนั้นมา ก็จัดแจงขาวยาคู
อันมีอยางตาง ๆ และของขบเคี้ยวเปนอเนกประการ และโภชนะมีรส
ตาง ๆ อันเลิศแลว นิมนตภิกษุทั้งหลายใหนั่งแลว จึงถวายนาทักษิโณทก
แลว มอบถวายดวยคําวา " ทานผูเจริญ พวกทานชอบใจสิ่งใด ๆ
ขอจงถือเอาสิ่งนั้น ๆ ฉันเถิด."
ภิกษุเหลานั้น รับเอาวัตถุทั้งหลายมีขาวยาคูเปนตนแลว บริโภค
ตามความชอบใจ.
๑

๒

๑.แปลตามพยัญชนะวา......ยังขาวยาคูมีอยางตาง ๆ ดวย ยังของเคี้ยวมีประการมิใชนอยดวย
ยังโภชนะมีรสอันเลิศตาง ๆ ดวย ใหถึงพรอมแลว.
๒. แปลวา น้ําเพื่อทักษิณา.
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ภิกษุ ๖๐ รูปบรรลุพระอรหัต
เมื่อภิกษุเหลานั้นไดอาหารอันเปนที่สบาย จิตก็เปนธรรมชาติ มี
อารมณเดียว ( แนวแน ). พวกเธอมีจิตแนวแนเจริญวิปสสนา ตอกาล
ไมนานนัก ก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย แลวคิดวา
" นาขอบคุณ ! มหาอุบาสิกาเปนที่พึ่งของพวกเรา; ถาพวกเราไมได
อาหารอันเปนที่สบายแลวไซร, การแทงตลอดมรรคและผล คงจักไมได
มีแกพวกเรา ( เปนแน ); บัดนี้ พวกเราอยูจําพรรษาปวารณาแลว จัก
ไปสูสํานักของพระศาสดา."
พวกเธออําลามหาอุบาสิกาวา " พวกฉันใครจะเฝาพระศาสดา."
มหาอุบาสิกากลาววา " ดีแลวพระผูเปนเจาทั้งหลาย " แลวตามไปสง
ภิกษุเหลานั้น, กลาวคําอันเปนที่รักเปนอันมากวา " ขอทานทั้งหลาย พึง
(มา) เยี่ยมดิฉันแมอีก" ดังนี้เปนตน แลวจึงกลับ.

พระศาสดาตรัสถามสุขทุกขกะภิกษุเหลานั้น
ฝายภิกษุเหลานั้นแล ถึงเมืองสาวัตถีแลว ถวายบังคมพระศาสดา
แลว นั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง อันพระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย
(สรีรยนตมีจักร ๔ มีทวาร ๙) พวกเธอพออดทนไดดอกหรือ ? พวก
เธอพอยังอัตภาพใหเปนไปไดดอกหรือ ? อนึ่ง พวกเธอไมลําบากดวย
บิณฑบาตหรือ ?" จึงกราบทูลวา " พออดทนไดพระเจาขา พอยัง
อัตภาพใหเปนไปได พระเจาขา, อนึ่ง ขาพระองคทั้งหลาย มิได
ลําบากดวยบิณฑบาตเลย, เพราะวาอุบาสิกาคนหนึ่ง ชื่อมาติกมาตา
ทราบวาระจิตของพวกขาพระองค. เมื่อพวกขาพระองคคิดวา ' ไฉนหนอ
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มหาอุบาสิกาจะพึงจัดแจงอาหารชื่อเห็นปานนี้เพื่อพวกเรา.' (นาง) ก็
ไดจัดแจงอาหารถวายตามที่พวกขาพระองคคิดแลว" ดังนี้แลว ก็กลาว
สรรเสริญคุณของมหาอุบาสิกานั้น.

อุบาสิกาจักของถวายตามที่ภิกษุตองการ
ภิกษุรปู ใดรูปหนึ่ง สดับถอยคําสรรเสริญคุณของมหาอุบาสิกานั้น
แลว เปนผูใครจะไปในที่นั้น เรียนกัมมัฏฐานในสํานักของพระศาสดา
แลว ทูลลาพระศาสดาวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักไปยัง
บานนั้น" แลวออกจากพระเชตวัน ถึงบานนั้นโดยลําดับ ในวันที่ตน
เขาไปสูวิหาร คิดวา " เขาเลาลือวา อุบาสิกานี้ ยอมรูถ ึงเหตุอันบุคคล
อื่นคิดแลว ๆ. ก็เราเหน็ดเหนื่อยแลวในหนทางจักไมสามารถกวาดวิหาร
ได, ไฉนหนอ อุบาสิกานี้จะพึงสงคนผูชําระวิหารมาเพื่อเรา."
อุบาสิกานั่งในเรือนนั่นเองรําพึงอยู ทราบความนั้นแลว จึงสงคน
ไป ดวยคําวา " เจาจงไป, ชําระวิหารแลวจึงมา."
ฝายภิกษุนอกนี้อยากดื่มน้ํา จึงคิดวา " ไฉนหนอ อุบาสิกานี้
จะพึงทําน้ําดื่มละลายน้ําตาลกรวดสงมาใหแกเรา." อุบาสิกาก็ไดสงน้ํานั้น
ไปให. เธอคิด (อีก) วา " ขออุบาสิกา จงสงขาวยาคูมีรสสนิทและ
แกงออมมาเพื่อเรา ในวันพรุงนี้แตเชาตรูเถิด." อุบาสิกาก็ไดทําอยางนั้น.
ภิกษุนั้นดื่มขาวยาคูแลว คิดวา " ไฉนหนอ อุบาสิกาพึงสงของขบเคี้ยว
เห็นปานนี้มาเพื่อเรา." อุบาสิกาก็ไดสงของเคี้ยวแมนั้นไปแลว เธอคิดวา
" อุบาสิกานี้สงวัตถุที่เราคิดแลว ๆ ทุก ๆ สิ่งมา ; เราอยากจะพบอุบาสิกา
นั่น, ไฉนหนอ นางพึงใหคนถือโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ เพื่อเรา มาดวย
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ตนเองทีเดียว." อุบาสิกาคิดวา " ภิกษุผูบุตรของเราประสงคจะเห็นเรา
หวังการไปของเราอยู," ดังนี้แลว จึงใหคนถือโภชนะไปสูวิหารแลวได
ถวายแกภิกษุนั้น.
ภิกษุนั้นทําภัตกิจแลว ถามวา " มหาอุบาสิกา ทานหรือ ? ชื่อวา
มาจิกมาตา."
อุบาสิกา. ถูกแลว พอ.
ภิกษุ. อุบาสิกา ทานทราบจิตของคนอื่นหรือ ?
อุบาสิกา. ถามดิฉันทําไม ? พอ.
ภิกษุ. ทานไดทําวัตถุทุก ๆ สิ่งที่ฉันคิดแลวๆ, เพราะฉะนั้น ฉัน
จึงถามทาน.
อุบาสิกา. พอ ภิกษุที่รูจิตของคนอื่น ก็มีมาก.
ภิกษุ. ฉันไมไดถามถึงคนอื่น, ถาม (เฉพาะตัว) ทานอุบาสิกา.
แมเปนอยางนั้น อุบาสิกาก็มิไดบอก (ตรง ๆ) วา " ดิฉันรูจิต
ของคนอื่น " (กลับ) กลาววา " ลูกเอย ธรรมดาคนทั้งหลายผูรูจิต
ของคนอื่น ยอมทําอยางนั้นได."

ภิกษุลาอุบาสิกากลับไปเฝาพระศาสดา
ภิกษุนั้นคิดวา "กรรมนี้หนักหนอ, ธรรมดาปุถุชน ยอมคิดถึง
อารมณอันงามบาง ไมงามบาง; ถาเราจักคิดสิ่งอันไมสมควรแลวไซร,
อุบาสิกานี้ ก็พึงยังเราใหถึงซึ่งประการอันแปลก เหมือนจับโจรที่มวยผม
พรอมดวยของกลางฉะนั้น; เราควรหนีไปเสียจากที่นี้" แลวกลาววา
" อุบาสิกา ฉันจักลาไปละ."
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อุบาสิกา. ทานจักไปที่ไหน ? พระผูเปนเจา.
ภิกษุ. ฉันจักไปสูสํานักพระศาสดา อุบาสิกา.
อุบาสิกา. ขอทานจงอยูในที่นี้กอนเถิด เจาขา.
ภิกษุนั้นกลาววา " ฉันจักไมอยู อุบาสิกา จักตองไปอยางแนนอน"
แลวไดเดินออก ( จากที่นั้น ) ไปสูสํานักของพระศาสดา.

พระศาสดาแนะใหรักษาจิตอยางเดียว
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสถามเธอวา " ภิกษุ เธออยูในที่นั้น
ไมไดหรือ ?"
ภิกษุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา ขาพระองคไมสามารถอยูใน
ที่นั้นได.
พระศาสดา. เพราะเหตุไร ? ภิกษุ.
ภิกษุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ( เพราะวา) อุบาสิกานั้น ยอม
รูถึงเรื่องอันคนอื่นคิดแลว ๆ ทุกประการ, ขาพระองคคิดวา " ก็ธรรมดา
ปุถุชน ยอมคิดอารมณอันงามบาง ไมงามบาง; ถาเราจักคิดสิ่งบางอยาง
อันไมสมควรแลวไซร, อุบาสิกานั้น ก็จักยังเราใหถึงซึ่งประการอันแปลก
เหมือนจับโจรที่มวยผมพรอมทั้งของกลางฉะนั้น" ดังนี้แลวจึงไดมา.
พระศาสดา. ภิกษุ เธอควรอยูในที่นั้นแหละ.
ภิกษุ. ขาพระองคไมสามารถ พระเจาขา ขาพระองคจักอยูใน
ที่นั้นไมได.
พระศาสดา. ภิกษุ ถาอยางนั้น เธอจักอาจรักษาสิ่งหนึ่งเทานั้น
ไดไหม ?
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ภิกษุ. รักษาอะไร ? พระเจาขา.
พระศาสดา ตรัสวา " เธอจงรักษาจิตของเธอนั่นแหละ ธรรมดา
จิตนี้บุคคลรักษาไดยาก, เธอจงขมจิตของเธอไวใหได อยาคิดถึงอารมณ
อะไร ๆ อยางอื่น, ธรรมดาจิตอันบุคคลขมไดยาก" ดังนี้แลวจึงตรัส
พระคาถานี้วา
๒. ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน ยตฺถ กามนิปาติโน
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ จิตตฺ  ทนฺต สุขาวห.
"การฝกจิตอันขมไดยาก เปนธรรมดาเร็ว
มักตกไปในอารมณตามความใคร เปนการดี (เพราะ
วา ) จิตที่ฝกแลว ยอมเปนเหตุนําสุขมาให.

แกอรรถ
บัณฑิตพึงทราบวิเคราะหในพระคาถานั้น (ดังตอไปนี้). ธรรมดา
จิตนี้ อันบุคคลยอมขมไดโดยยาก เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ทุนฺนิคฺคห.
จิตนี้ยอมเกิดและดับเร็ว เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ลหุ ซึ่งจิต
อันขมไดยาก อันเกิดและดับเร็วนั้น.
บาทพระคาถาวา ยตฺถ กามนิปาติโน ความวา มักตกไปใน
อารมณใดอารมณหนึ่งนั่นแล. จริงอยู จิตนี้ ยอมไมรูจักฐานะอันตน
ควรได หรือฐานะอันไมควรได, ฐานะอันสมควรหรือฐานะอันไมสมควร
ยอมไมพิจารณาดูชาติ ไมพิจารณาดูโคตร ไมพิจารณาดูวัย; ยอมตกไป
ในอารมณที่ตนปรารถนาอยางเดียว. เพราะเหตุนั้น พระผูมพี ระภาคเจา
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จึงตรัสวา " มักตกไปในอารมณตามความใคร."
การฝกจิตเห็นปานนี้นั้น เปนการดี คือความที่จิตอันบุคคลฝกฝน
ดวยอริยมรรค ๔ ไดแก ความที่จิตอันบุคคลทําแลวโดยประการที่จิตสิ้น
พยศได เปนการดี.
ถามวา " เพราะเหตุไร ? "
แกวา " เพราะวา จิตนี้อันบุคคลฝกแลว ยอมเปนเหตุนําสุขมา
ให คือวา จิตที่บุคคลฝกแลว ไดแกทําใหสิ้นพยศ ยอมนํามาซึ่งความ
สุขอันเกิดแตมรรคผล และสุขคือพระนิพพานอันเปนปรมัตถ."
ในกาลจบเทศนา บริษัทที่มาประชุมกันเปนอันมาก ไดเปนอริยบุคคลมีพระโสดาบันเปนตน, เทศนาสําเร็จประโยชนแกมหาชนแลว.
๑

ภิกษุนั้นกลับไปสูมาติกคามอีก
พระศาสดาครั้นประทานโอวาทนี้แกภิกษุนั้นแลว จึงทรงสงไปดวย
พระดํารัสวา " ไปเถิด ภิกษุ เธออยาคิดอะไรๆ อยางอื่น จง
อยูในที่นั้นนั่นแหละ." ภิกษุนั้นไดพระโอวาทจากสํานักของพระศาสดา
แลว จึงไดไป (อยู ) ในที่นั้น, ไมไดคิดอะไร ๆ ทีช่ วนใหคิด
ภายนอกเลย.
ฝายมหาอุบาสิกา เมื่อตรวจดูดวยทิพยจักษุ ก็เห็นพระเถระแลว
กําหนด (รู) ดวยญาณของตนนั่นแลวา " บัดนี้ ภิกษุผูบุตรของเรา
ไดอาจารยใหโอวาทแลวจึงกลับมาอีก " แลวไดจัดแจงอาหารอันเปนที่
สบายถวายแกพระเถระนั้น.
๑. อริยมรรค ๔ คือ โสดาปตติมรรค ๑ สกทาคามิมรรค ๑ อนาคามิมรรค ๑ อรหัตมรรค ๑
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พระเถระบรรลุพระอรหัตและระลึกชาติได
พระเถระนั้นไดโภชนะอันเปนที่สบายแลว โดย ๒-๓ วันเทานั้น
ก็ไดบรรลุพระอรหัต ยับยั้งอยูดวยความสุขอันเกิดแตมรรคและผลคิดวา
" นาขอบใจ มหาอุบาสิกาไดเปนที่พึ่งของเราแลว เราอาศัยมหาอุบาสิกา
นี้ จึงถึงซึ่งการแลนออกจากภพได, แลวใครครวญอยูวา มหาอุบาสิกา
นี้ไดเปนที่พึ่งของเราในอัตภาพนี้กอน, ก็เมื่อเราทองเที่ยวอยูในสงสาร
มหาอุบาสิกานี้เคยเปนที่พึ่งในอัตภาพแมอื่น ๆ หรือไม ? แลวจึงตาม
ระลึกไปตลอด ๙๙ อัตภาพ.
แมมหาอุบาสิกานั้น ก็เปนนางบาทบริจาริกา (ภริยา) ของ
พระเถระนั้นใน ๙๙ อัตภาพ เปนผูมีจิตปฏิพัทธในชายเหลาอื่น จึงให
ปลงพระเถระนั้นเสียจากชีวิต.
พระเถระครั้นเห็นโทษของมหาอุบาสิกานั้นเพียงเทานี้แลว จึงคิดวา
" นาสังเวช มหาอุบาสิกานี้ไดทํากรรมหนักมาแลว."

อุบาสิกาใครครวญดูบรรพชิตกิจของพระเถระ
ฝายมหาอุบาสิกานั่งในเรือนนั่นเอง พลางใครครวญวา " กิจแหง
บรรพชิตของภิกษุผูบุตรของเรา ถึงที่สุดแลว หรือยังหนอ ?" ทราบวา
พระเถระนั้นบรรลุพระอรหัตแลว จึงใครครวญยิ่งขึ้นไป ก็ทราบวา
" ภิกษุผูบุตรของเราบรรลุพระอรหัตแลว คิดวา ' นาปลื้มใจจริง อุบาสิกา
นี้ไดเปนที่พึ่งของเราอยางสําคัญ ' ดังนี้แลวใครครวญ (ตอไปอีก) วา
" แมในกาลลวงแลว อุบาสิกานี้ไดเคยเปนที่พึ่งของเราหรือเปลาหนอ ?"
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ตามระลึกไปตลอด ๙๙ อัตภาพ; แตเราแลไดคบคิดกับชายเหลาอื่น ปลง
พระเถระนั้นเสียจากชีวิตใน ๙๙ อัตภาพ, พระเถระนี้แลเห็นโทษมีประมาณ
เทานี้ของเราแลว คิดวา 'นาสังเวช อุบาสิกาไดทํากรรมหนักแลว '
นางใครครวญ (ตอไป) วา " เราเมื่อทองเที่ยวอยูในสงสาร เรามิได
เคยทําอุปการะแกภิกษุผูเปนบุตรเลยหรือหนอ ?" ไดระลึกถึงอัตภาพที่
ครบ ๑๐๐ อันยิ่งกวา ๙๙ อัตภาพนั้น ก็ทราบวา "ในอัตภาพที่ครบ
๑๐๐ เราเปนบาทบริจาริกาแหงพระเถระนั้น ไดใหชีวิตทานในสถาน
เปนที่ปลงจากชีวิตแหงหนึ่ง. นาดีใจ เรากระทําอุปการะมากแกภิกษุผู
บุตรของเรา" นั่งอยูในเรือนนั่นเองกลาววา " ขอทานจงใครครวญดู
ใหวิเศษยิ่งขึ้น."

พระเถระนิพพาน
พระเถระนั้น ไดสดับเสียง ( ของอุบาสิกานั้น) ดวยโสตธาตุ
อันเปนทิพยแลว ระลึกถึงอัตภาพที่ครบ ๑๐๐ ใหวิเศษขึ้น แลวเห็น
ความที่อุบาสิกานั้นไดใหชีวิตแกตนในอัตภาพนั้น จึงคิดวา " นาดีใจ
อุบาสิกานี้ไดเคยทําอุปการะแกเรา " ดังนี้แลว มีใจเบิกบานกลาวปญหา
ในมรรค ๔ ผล ๔ แกอบุ าสิกาในที่นั้นนั่นเอง ไดปรินิพพานแลวดวย
นิพพานธาตุอันเปนอนุปาทิเสส.
เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง จบ.
๑. อฺเหิ สทฺธึ เอกโต หุตฺวา แปลตามพยัญชนะวา เปนโดยความเปนอันเดียวกันกับบุรุษ
ทั้งหลายเหลาอื่น.
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๓. เรื่องอุกกัณฐิตภิกษุ [๒๖]
ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุผูกระสัน
(จะสึก ) รูปใดรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "สุทุททฺ ส"
เปนตน.

พระเถระแนะอุบายพนทุกขแกเศรษฐีบุตร
ดังไดสดับมา เมื่อพระศาสดาประทับอยูในกรุงสาวัตถี บุตรเศรษฐี
ผูหนึ่ง เขาไปหาพระเถระผูเปนชีตน ของตน เรียนวา "ทานผูเจริญ กระผม
ใครจะพนจากทุกข, ขอทานโปรดบอกอาการสําหรับพนจากทุกขแก
กระผมสักอยางหนึ่ง. "
พระเถระ กลาววา "ดีละ ผูมีอายุ ถาเธอใครจะพนจากทุกขไซร,
เธอจงถวายสลากภัต ถวายปกขิกภัต ถวายวัสสาวาสิกภัต ถวาย
ปจจัยทั้งหลายมีจีวรเปนตน, แบงทรัพยสมบัติของตนใหเปน ๓ สวน
ประกอบการงานดวยทรัพยสวน ๑ เลี้ยงบุตรและภรรยาดวยทรัพยสวน ๑
ถวายทรัพยสวน ๑ ไวในพระพุทธศาสนา." เขารับวา "ดีละ ขอรับ"
แลวทํากิจทุกอยาง ตามลําดับแหงกิจที่พระเถระบอก แลวเรียนถาม
พระเถระอีกวา "กระผมจะทําบุญอะไรอยางอื่น ที่ยิ่งขึ้นไปกวานี้อีกเลา ?
ขอรับ."
๑

๒

๓

๔

๑. กุลุปกะ ผูเขาไปสูตระกูล ๒. ภัตทีย่ ายกถวายตามสลาก. ๓. ภัตทีท่ ายกถวายในวัน
ปกษ. ๔. ภัตที่ทายกถวายแกภิกษุผูจําพรรษา.
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พระเถระ ตอบวา " ผูมีอายุ เธอจงรับไตรสรณะ (และ)
ศีล ๕." เขารับไตรสรณะและศีล ๕ แมเหลานั้นแลว จึงเรียนถามถึง
บุญกรรมทีย่ งิ่ ขึ้นไปกวานั้น. พระเถระก็แนะวา " ถากระนัน้ เธอจง
รับศีล ๑๐." เขากลาววา " ดีละ ขอรับ " แลวก็รบั (ศีล ๑๐).
เพราะเหตุที่เขาทําบุญกรรมอยางนั้นโดยลําดับ เขาจึงมีนามวา อนุปุพพเศรษฐีบุตร. เขาเรียนถามอีกวา " บุญอันกระผมพึงทํา แมยงิ่ ขึ้นไป
กวานี้ ยังมีอยูหรือ ? ขอรับ" เมื่อพระเถระกลาววา " ถากระนั้น เธอ
จงบวช," จึงออกบวชแลว. ภิกษุผูทรงพระอภิธรรมรูปหนึง่ ไดเปน
อาจารยของเธอ, ภิกษุผูทรงพระวินัยรูปหนึ่ง เปนพระอุปชฌาย, ใน
เวลาที่ภิกษุนั้นไดอุปสมมทแลวมาสูสํานักของตน (อาจารย) อาจารย
กลาวปญหาในพระอภิธรรมวา "ชื่อวา ในพระพุทธศาสนา ภิกษุทํากิจ
นี้จึงควร, ทํากิจนี้ไมควร. "
ฝายพระอุปชฌาย ก็กลาวปญหาในพระวินัย ในเวลาที่ภิกษุนั้น
มาสูสํานักของตนวา " ชื่อวา ในพระพุทธศาสนา ภิกษุทําสิ่งนี้ควร,
ทําสิ่งนี้ไมควร; สิ่งนี้เหมาะ สิ่งนี้ไมเหมาะ."

อยากสึกจนซูบผอม
ทานคิดวา "โอ ! กรรมนี้หนัก; เราใครจะพนจากทุกข จึงบวช,
แตในพระพุทธศาสนานี้ สถานเปนที่เหยียดมือของเรา ไมปรากฏ, เรา
ดํารงอยูในเรือนก็อาจพนจากทุกขในวัฏฏะได เราควรเปนคฤหัสถ
(ดีกวา)." ตั้งแตนั้น ทานกระสัน (จะสึก) หมดยินดี (ในพรหมจรรย) ไมทาํ การสาธยายในอาการ ๓๒, ไมเรียนอุเทศ ผอม ซูบซีด
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มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น ถูกความเกียจครานครอบงํา เกลื่อนกลน
แลวดวยหิดเปอย.
ลําดับนั้น พวกภิกษุหนุมและสามเณร ถามทานวา " ผูมีอายุ
ทําไม ? ทานจึงยืนแฉะอยูในที่ยืนแลว นั่งแฉะในที่นั่งแลว ถูกโรค
ผอมเหลืองครอบงํา ผอม ซูบซีด มีตัวสะพรั่งดวยเสนเอ็น ถูกความ
เกียจครานครอบงํา เกลื่อนกลนแลวดวยหิดเปอย, ทานทํากรรม
อะไรเลา ?"
ภิกษุ. ผูมีอายุ ผมเปนผูกระสัน.
ภิกษุหนุมและสามเณร. เพราะเหตุไร ?
ภิกษุนนั้ บอกพฤติการณนั้นแลว, ภิกษุหนุมและสามเณรเหลานั้น
บอกแกพระอาจารยและพระอุปชฌายของทานแลว. พระอาจารยและพระอุปชฌาย ไดพากันไปยังสํานักพระศาสดา.

รักษาจิตอยางเดียวอาจพนทุกขได
พระศาสดาตรัสถามวา " ภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอมาทําไมกัน ?"
อาจารยและอุปชฌาย. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุรูปนี้กระสันใน
ศาสนาของพระองค.
พระศาสดา. ไดยินวา อยางนั้นหรือ ? ภิกษุ.
ภิกษุ. อยางนั้น พระเจาขา.
พระศาสดา. เพราะเหตุไร ?
ภิกษุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ( เพราะ) ขาพระองคใครจะพน
จากทุกข จึงไดบวช, พระอาจารยของขาพระองคนั้น กลาวอภิธรรมกถา,
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พระอุปชฌายกลาววินัยกถา. ขาพระองคนั้นไดทําความตกลงใจวา ' ใน
พระพุทธศาสนานี้ สถานเปนที่เหยียดมือของเราไมมีเลย, เราเปนคฤหัสถ
ก็อาจพนจากทุกขได, เราจักเปนคฤหัสถ' ดังนี้ พระเจาขา.
พระศาสดา. ภิกษุ ถาเธอจักสามารถรักษาไดเพียงสิ่งเดียวเทานั้น,
กิจคือการรักษาสิ่งทั้งหลายที่เหลือ ยอมไมมี.
ภิกษุ. อะไร ? พระเจาขา.
พระศาสดา. เธอจักอาจรักษาเฉพาะจิตของเธอ ไดไหม ?
ภิกษุ. อาจรักษาได พระเจาขา.
พระศาสดา ประทานพระโอวาทนี้วา " ถากระนั้น เธอจงรักษา
เฉพาะจิตของตนไว, เธออาจพนจากทุกขได" ดังนี้แลว จึงตรัสพระ
คาถานี้
๓. สุทุทฺทส สุนิปณ
ุ 
ยตฺถ กามนิปาติน
จิตฺต รกฺเขถ เมธาวี จิตฺต คุตฺต สุขาวห.
"ผูมีปญญา พึงรักษาจิต ที่เห็นไดแสนยาก
ละเอียดยิ่งนัก มันตกไปในอารมณตามความใคร,
(เพราะวา) จิตที่คุมครองไวได เปนเหตุนําสุขมา
ให."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุททุ ฺทส ไดแก ยากที่จะเห็นได
ดวยดี. บทวา สุนิปุณ ละเอียดที่สุด ไดแก ละเอียดอยางยิ่ง.
บาทพระคาถาวา ยตฺถ กามนิปาติน ความวา มักไมพิจารณา
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ดูฐานะทั้งหลายมีชาติเปนตน ตกไปในอารมณอยางใดอยางหนึ่ง ในฐานะ
ที่พึงไดหรือไมพึงได สมควรหรือไมสมควร.
บาทพระคาถาวา จิตฺต รกฺเขถ เมธาวี ความวา คนอันธพาล
มีปญญาทราม ชื่อวา สามารถรักษาจิตของตนไวได ยอมไมมี. เขา
เปนผูเปนไปในอํานาจจิต ยอมถึงความพินาศฉิบหาย: สวนผูมีปญญา
คือเปนบัณฑิตเทียว ยอมอาจรักษาจิตไวได. เพราะเหตุนั้น แมเธอจง
คุมครองจิตไวใหได; เพราะวา จิต ที่คุมครองไวได เปนเหตุนําสุขมาให
คือยอมนํามาซึ่งสุขอันเกิดแตมรรคผลและนิพพาน ดังนี้.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุนั้นบรรลุโสดาปตติผลแลว ชนแม
เหลาอื่นเปนอันมาก ไดเปนอริยบุคคล มีพระโสดาบันเปนตน. เทศนา
ไดสําเร็จประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องอุกกัณฐิตภิกษุ จบ.
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๔. เรื่องพระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ [๒๗]
ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุชื่อวา
สังฆรักขิต ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ทูรงฺคม เอกจร " เปนตน

พระเถระไมรับผาสาฎกที่พระหลานชายถวาย
ดังไดสดับมา กุลบุตรผูหนึ่งในกรุงสาวัตถี ฟงพระธรรมเทศนา
ของพระศาสดาแลวออกบวช ไดอุปสมบทแลว มีนามวาสังฆรักขิตเถระ
โดย ๒ - ๓ วันเทานั้น ก็บรรลุพระอรหัตผล. นองชายของทาน ได
บุตรแลว ก็ไดตั้งชื่อของพระเถระ ( แกบุตรนั้น) . เขามีนามวา
ภาคิไนยสังฆรักขิต เจริญวัยแลว ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของ
พระเถระ เขาไปจําพรรษาในวัดใกลบานแหงใดแหงหนึ่ง ไดผาวัสสาวาสิกสาฎก ๒ ผืน คือยาว ๗ ศอกผืนหนึ่ง ยาว ๘ ศอกผืนหนึ่ง กําหนด
ไววา " ผาผืนยาว ๘ ศอกจักเปนของพระอุปชฌายของเรา" คิดวา
" ผาผืนยาว ๗ ศอกจักเปนของเรา" ออกพรรษาแลว ประสงควา
" จักเยี่ยมพระอุปชฌาย" เดินมาพลางเที่ยวบิณฑบาตในระหวางทาง
ครั้นมา (ถึง) แลว เมื่อพระเถระยังไมกลับมาสูวิหารนั่นแล, เขาไปสู
วิหารแลวปดกวาดที่สําหรับพักกลางวันของพระเถระ จัดตั้งน้ําลางเทาไว
ปูอาสนะแลวนั่งแลดูหนทางเปนที่มา (แหงพระเถระ) อยู. ครั้นทราบ
ความที่พระเถระมาถึงแลว กระทําการตอนรับ รับบาตรจีวร อาราธนา
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พระเถระใหนั่ง ดวยคําวา " ขอทานนั่งเถิด ขอรับ" ถือพัดกานตาล
พัดแลว ถวายน้ําดื่ม ลางเทาทั้งสองแลว นําผาสาฎกนั้นมาวางไว ณ
ที่ใกลเทาเรียนวา "ทานขอรับ ขอทานจงใชสอยผาสาฎกผืนนี้" ดังนี้
แลว ไดยืนพัดอยู.
ลําดับนั้น พระเถระกลาวกะเธอวา " สังฆรักขิต จีวรของฉัน
บริบูรณ, เธอนั่นแล จงใชสอย."
พระสังฆรักขิต. ทานขอรับ ผาสาฏกนี้ กระผมกําหนดไวเพื่อ
ทานทีเดียว จําเดิมแตเวลาที่กระผมไดแลว, ขอทานจงทําการใชสอยเถิด.
พระเถระ. ชางเถอะ สังฆรักขิต จีวรของฉันบริบูรณ, เธอ
นั่นแล จงใชสอยเถิด.
พระสังฆรักขิต. ทานขอรับ ขอทานอยาทําอยางนั้นเลย (เพราะ)
เมื่อทานใชสอยผาสากฎนี้ ผลมากจักมีแกกระผม.

พระหลานชายนึกถึงฆราวาสวิสัย
ลําดับนั้น เมื่อพระสังฆรักขิตนั้น แมกลาว (วิงวอน) อยู
แลว ๆ เลา ๆ, พระเถระก็ไมปรารถนาผาสาฎกผืนนั้น. เธอยืนพัดอยู
พลางคิดอยางนี้วา "ในเวลาเปนคฤหัสถ เราเปนหลานของพระเถระ;
ในเวลาบวชแลว เราก็เปนสัทธิวิหาริก (ของทาน), แมเมื่อเปนเชนนั้น
พระอุปชฌาย ก็ไมประสงคทําการใชสอยรวมกับเรา, เมื่อพระอุปชฌาย
นี้ ไมทําการรวมใชสอยกับเรา, เราจะตองการอะไรดวยความเปนสมณะ,
เราจักเปนคฤหัสถ (ดีกวา)."
ขณะนั้น เธอไดมีความคิดเห็นวา " การครองเรือน ตั้งตัวไดยาก,
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เราจักขายผาสาฎกผืนยาว ๘ ศอกแลว ซื้อแมแพะ (มา ) ตัวหนึ่ง,
ธรรมดาแมแพะยอมตกลูกเร็ว เรานั้นจะขายลูกแพะที่ตกแลว ๆ ทําให
เปนตนทุน, ครั้นรวมตนทุนไดมากแลว จักนําหญิงคนหนึ่งมาเปนภริยา,
นางจักคลอดบุตรคนหนึ่ง เมื่อเปนเชนนั้น เราจักตั้งชื่อหลวงลุงของเรา
แกบุตรนั้น แลวใหนั่งในยานนอยพาบุตรและภริยาของเรามาไหวหลวงลุง, เมื่อเดินมา จักพูดกะภริยาของเราในระหวางทางวา ' หลอนจงนํา
บุตรมาแกเรากอน, เราจักนํา ( อุม ) เขาไป.' หลอนจักพูดวา ' เธอ
จะตองการอะไรดวยบุตร, เธอจงมา จงขับยานนอยนี้ไป,' แลวรับเอา
บุตรไป ตั้งใจวา ' เราจักนําเขาไป,' เมื่อไมอาจอุมไปได จักทิ้งไวที่
รอยลอ, เมื่อเปนเชนนั้น ลอจักทับสรีระของเขาไป, ลําดับนั้น เราจะ
พูดกะหลอนวา ' หลอนไมไดใหบุตรของฉันแกฉันเอง. หลอนไมสามารถ
อุมบุตรนั้นไปได, บุตรนั้นยอมเปนผูอันเจาใหฉิบหายเสียแลว, จักเอา
ดามปฏักตีหลัง (ภริยา)."

พระเถระถูกพระหลานชายตี
พระหลานชายนั้น คิดอยูอยางนั้น พลางยืนพัดอยูเทียว เอาพัด
กานตาลตีศีรษะพระเถระแลว.
พระเถระใครครวญอยูวา " เพราะเหตุไรหนอแล ? เราจึงถูกสังฆรักขิตตีศีรษะ," ทราบเรื่องที่พระหลานชายนั้นคิดแลว ๆ ทัง้ หมด, จึง
พูดวา " สังฆรักขิต เธอไมไดอาจจะใหประหารมาตุคาม, ในเรื่องนี้
พระเถระผูแกมีโทษอะไรเลา ?"
เธอคิดวา " ตายจริง เราฉิบหายแลว, นัยวาพระอุปชฌายรูเรื่อง
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ที่เราคิดแลว ๆ, เราจะตองการอะไรดวยความเปนสมณะ" ดังนี้แลว
จึงทิ้งพัดกานตาล ปรารภเพือ่ จะหนีไป.

พระศาสดาตรัสถามเหตุที่เกิดขึ้น
ลําดับนั้น ภิกษุหนุมและสามเณรทั้งหลาย ไลตามจับภิกษุนั้นพา
มายังสํานักพระศาสดา. พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหลานั้นแลว
ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอมาทําไมกัน ?" พวกเธอ ได
ภิกษุรูปหนึ่งหรือ ?"
พวกภิกษุ. อยางนั้น พระเจาขา พวกขาพระองคพาภิกษุหนุม
รูปนี้ ซึ่งกระสัน (จะสึก ) แลวหลบหนี มายังสํานักพระองค.
พระศาสดา. ไดยินวา อยางนั้นหรือ ? ภิกษุ.
พระสังฆรักขิต. อยางนั้น พระเจาขา.
พระศาสดา. ภิกษุ เธอทํากรรมหนักอยางนั้น เพื่ออะไร ? เธอ
เปนบุตรของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง ผูปรารภความเพียร บวชใน
ศาสนาของพระพุทธเจาผูเชนเรามิใชหรือ ? ไมไดอาจใหเขาเรียกตนวา
' พระโสดาบัน' ' พระสกทาคามี, ' พระอนาคามี หรือ ' พระอรหันต;'
ไดทํากรรมหนักอยางนั้นเพื่ออะไร ?
พระสังฆรักขิต. ขาพระองคกระสัน ( จะสึก) พระเจาขา.
พระศาสดา. เพราะเหตุไร ? เธอจึงกระสัน (จะสึก).
พระสังฆรักขิตนั้น กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดแดพระศาสดาจําเดิม
แตวันที่ตนไดผาวัสสาวาสิกสาฎก จนถึงเอาพัดกานตาลตีพระเถระแลว
กราบทูลวา " เพราะเหตุนี้ ขาพระองคจึง (คิด) หลบหนีไป
พระเจาขา."
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สํารวมจิตเปนเหตุใหพนเครื่องผูกของมาร
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะเธอวา " มาเถิดภิกษุ เธออยาคิดไปเลย,
ธรรมดาจิตนี่มีหนาที่รับอารมณ แมมีอยูในที่ไกล, ควรที่ภิกษุจัก
พยายามเพื่อประโยชนแกการพนจากเครื่องผูกคือราคะ โทสะ โมหะ"
ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา
๔. ทูรงฺคม เอกจร
อสรีร คุหาสย
เย จิตฺต สฺเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา.
"ชนเหลาใด จักสํารวมจิต อันไปในที่ไกล
เที่ยวไปดวงเดียว ไมมีสรีระ มีถ้ําเปนที่อาศัย ชน
เหลานั้น จะพนจากเครื่องผูกแหงมาร."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทูรงฺคม เปนตน (พึงทราบวินิจฉัย
ดังตอไปนี้ ) ก็ชื่อวาการไปและการมาของจิต โดยสวนแหงทิศมีทิศบูรพา
เปนตน แมประมาณเทาใยแมลงมุม ยอมไมมี, จิตนั้นยอมรับอารมณ
แมมีอยูในที่ไกล เพราะเหตุนั้น จึงชือ่ วา ทูรงฺคม.
อนึ่ง จิต ๗-๘ ดวง ชื่อวาสามารถเกิดขึ้นเนื่องเปนชอโดยความ
รวมกันในขณะเดียว ยอมไมมี, ในกาลเปนที่เกิดขึ้น จิตยอมเกิดขึ้น
ทีละดวง ๆ, เมื่อจิตดวงนั้นดับแลว, จิตดวงใหมก็เกิดขึ้นทีละดวงอีก
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา เอกจร.
สรีรสัณฐานก็ดี ประเภทแหงสีมีสีเขียวเปนตนเปนประการก็ดี
ของจิต ยอมไมมี เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อสรีร.
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ถ้ําคือมหาภูต ๔ ชือ่ วา คูหา, ก็จิตนี้อาศัยหทัยรูปเปนไปอยู
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา คุหาสย.
สองบทวา เย จิตฺต ความวา ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง คือเปน
บุรุษหรือสตรี เปนคฤหัสถหรือบรรพชิต เมื่อไมใหกิเลสที่ยงั ไมเกิดให
เกิดขึ้น ละกิเลสที่เกิดขึ้นแลว เพราะความฟนเฟอนแหงสติ ชื่อวา
จักสํารวมจิต คือจักทําจิตใหสงบ ไดแก ไมใหฟุงซาน.
บาทพระคาถาวา โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา ความวา ชนเหลา
นั้นทั้งหมด ชื่อวาจักพนจากวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓ อันนับวาเปน
เครื่องผูกแหงมาร เพราะไมมีเครื่องผูกคือกิเลส.
ในกาลจบเทศนา พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ บรรลุโสดาปตติผลแลว. ชนแมเหลาอื่นเปนอันมาก ไดเปนอริยบุคคลมีพระโสดาบัน
เปนตนแลว. เทศนาไดสําเร็จประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องพระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ จบ.
๑

๑. มหาภูต ๔ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม.
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๕. เรื่องพระจิตตหัตถเถระ [๒๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระ
ชื่อจิตตหัตถ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อนวฏิตจิตฺตสฺส"

เขาเที่ยวตามโคจนออนเพลีย
ไดยินวา กุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่ง แสวงหาโคผูที่หายไปอยู
จึงเขาปา พบโคผูในเวลาเที่ยง ปลอยเขาฝูงแลวคิดวา " เราจักไดวัตถุ
สักวาอาหาร ในสํานักของพระผูเปนเจาทั้งหลายแนแท" ถูกความหิวกระหายรบกวนแลว จึงเขาไปสูวิหาร ถึงสํานักของภิกษุทั้งหลาย ไหวแลว
ไดยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง. ก็ในสมัยนั้นแล ภัตอันเหลือจากภิกษุทั้งหลาย
ฉัน ยังมีอยูใ นถาดสําหรับใสภัตอันเปนเดน. ภิกษุเหลานั้นเห็นเขาถูก
ความหิวรบกวนแลว จึงกลาววา " เชิญทานถือเอาภัตกินเถิด," ก็ชื่อวา
ในครั้งพุทธกาล แกงและกับมากมายยอมเกิดขึ้น, เขารับภัตพอเยียวยา
อัตภาพจากถาดนั้นบริโภคแลว ดื่มน้าํ ลางมือ ไหวภิกษุทั้งหลายแลว
ถามวา " ทานขอรับ วันนี้ พระผูเปนเจาทั้งหลายไดไปสูที่นิมนตแลว
หรือ ?" ภิกษุทั้งหลายตอบวา " อุบาสก วันนี้ ไมมี, ภิกษุทั้งหลาย
ยอมได (ภัตตาหาร) เนือง ๆ โดยทํานองนี้เทียว."

เขาบวชเปนภิกษุ
เขาคิดวา " พวกเรา ลุกขึ้นแลว ครั้นลุกขึน้ แลว แมทาํ การงาน
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เนือง ๆ ตลอดคืนและวัน ก็ยังไมไดภัตมีกับอันอรอยอยางนี้, ไดยินวา
ภิกษุเหลานี้ยอมฉันเนือง ๆ, เราจะตองการอะไรดวยความเปนคฤหัสถ,
เราจักเปนภิกษุ" ดังนี้แลว จึงเขาไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาแลว.
ลําดับนั้น พวกภิกษุพูดกะเขาวา " เปนการดี อุบาสก" ใหเขาบรรพชา
แลว. เขาไดอุปสมบทแลว ทําวัตรและปฏิวัตร ซึง่ เปนอุปการะแกภิกษุ
ทั้งปวง. เธอไดมีสรีระอวนทวนโดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน เพราะลาภ
และสักการะที่เกิดขึ้นแกพระพุทธะ ทั้งหลาย.
๑

เขาบวช ๆ สึก ๆ ถึง ๖ ครั้ง
แตนั้น เธอคิดวา " เราจักตองการอะไรดวยการเที่ยวไปเพื่อภิกษา
เลี้ยงชีพ, เราจักเปนคฤหัสถ." เธอสึกเขาเรือนแลว. เมื่อกุลบุตร [ทิด
สึกใหม] นัน้ ทําการงานอยูในเรือน โดย ๒ - ๓ วัน เทานั้น สรีระ
ก็ซูบผอม. แตนั้นเธอคิดวา " ประโยชนอะไรของเราดวยทุกขนี้, เรา
จักเปนสมณะ" ดังนี้แลว ก็กลับมาบวชใหม. เธอยับยั้งอยูไมไดกี่วัน
กระสันขึ้นแลวสึกอีก แตเธอไดมีอุปการะแกพวกภิกษุในเวลาบวช. โดย
๒ - ๓ วัน เทานั้น เธอก็ระอาใจแมอีก คิดวา " ประโยชนอะไรของ
เราดวยความเปนคฤหัสถ, เราจักบวช" จึงไปไหวภิกษุทั้งหลาย ขอ
บรรพชาแลว. ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลาย ใหเขาบรรพชาอีกแลว ดวยอํานาจ
แหงอุปการะ, เขาบวชแลวก็สึกอยูอยางนี้ถึง ๖ ครั้ง. ภิกษุทั้งหลายคิดวา
" ภิกษุนี่ เปนไปในอํานาจแหงจิตเที่ยวไปอยู" จึงขนานนามแกเธอวา
"จิตตหัตถเถระ."
๑. ใชศัพทวา พุทฺธาน ในทีน่ ี้ นาจะหมายถึงพระสัมพุทธะ และอนพุทธะหรือพระสาวกพุทธะ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาที่ 420

ครั้งที่ ๗ เขาเกิดธรรมสังเวชเลยบวชไมสึก
เมื่อนายจิตตหัตถนั้นเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยูอยางนี้เทียว ภริยาได
มีครรภแลว. ในวาระที่ ๗ เขาแบกเครื่องไถจากปาไปเรือน วางเครื่อง
ใชไวแลว เขาหองดวยประสงควา " จักหยิบผากาสาวะของตน." ใน
ขณะนั้น ภริยาของเขากําลังนอนหลับ. ผาที่หลอนนุงหลุดลุย น้ําลาย
ไหลออกปาก, จมูกก็กรนดังครืด ๆ, ปากอา, กัดฟน. หลอนปรากฏ
แกเขาประดุจสรีระที่พองขึ้น. เขาคิดวา " สรีระนี้ไมเที่ยงเปนทุกข. เรา
บวชตลอดกาลประมาณเทานี้แลว อาศัยสรีระนี้ จึงไมสามารถดํารงอยูใน
ภิกษุภาวะได" ดังนี้แลว ก็ฉวยผากาสาวะพันทอง พลางออกจากเรือน.
ขณะนั้น แมยายของเขายืนอยูที่เรือนติดตอกัน เห็นเขากําลังเดินไปดวย
อาการอยางนั้น สงสัยวา " เจานี่กลับไปอีกแลว เขามาจากปาเดี๋ยวนี้เอง
พันผากาสาวะที่ทอง ออกเดินบายหนาตรงไปวิหาร; เกิดเหตุอะไรกัน
หนอ ?" จึงเขาเรือนเห็นลูกสาวหลับอยู รูวา "เขาเห็นลูกสาวของเรานี้
มีความรําคาญไปเสียแลว" จึงตีลูกสาว กลาววา " นางชั่วชาติ จงลุกขึ้น.
ผัวของเอง เห็นเองกําลังหลับ มีความรําคาญไปเสียแลว, ตั้งแตนี้
เองจะไมมีเขาละ" ลูกสาวกลาววา " หลีกไป หลีกไปเถิดแม เขาจะไป
ขางไหน, อีก ๒-๓ วันเทานั้น ก็มาอีก."
แมนายจิตตหัตถนั้น บนไปวา " ไมเที่ยงเปนทุกข " กําลังเดิน
ไป ๆ บรรลุโสดาปตติผลแลว. เขาไปไหวภิกษุทั้งหลายแลว ก็ขอบรรพชา.
ภิกษุทั้งหลายกลาววา "พวกเราจักไมอาจใหทานบรรพชาได, ความเปน
สมณะของทานจักมีมาแตที่ไหน ? ศีรษะของทานเชนกับหินลับมีด." เขา
กลาววา " ทานขอรับ พวกทานโปรดอนุเคราะหใหกระผมบวชในคราว
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นี้อีกคราวหนึ่งเถิด." ภิกษุเหลานั้นจึงใหเขาบวชแลว ดวยอํานาจแหง
อุปการะ

บรรลุพระอรหัตแลวถูกหาวาพูดไมจริง
ได ๒-๓ วันเทานั้น เธอก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา
ภิกษุแมเหลานั้น พูดกับเธอวา " คุณจิตตหัตถ คุณควรรูสมัยที่คุณจะ
ไปโดยแท. ทําไม ในครัง้ นี้ คุณจึงชักชาอยูเลา ?" เธอกลาววา " พวก
ผมไปแลวในเวลาที่มีความเกี่ยวของดอก ขอรับ ความเกี่ยวของนั้น ผม
ตัดไดแลว, ตอไปนี้ พวกผมมีความไมไปเปนธรรมดา." พวกภิกษุ
พากันไปสูสํานักของพระศาสดา กราบทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ
ภิกษุนี้ ถูกพวกขาพระองคพูดอยางนี้ กลาวชือ่ อยางนี้ เธอพยากรณ
พระอรหัต เธอพูดคําไมจริง." พระศาสดา ตรัสวา "อยางนั้น ภิกษุ
ทั้งหลาย บุตรของเรา ไดทําการไปและการมา ในเวลาไมรูพระสัทธรรม
ในเวลาที่ตนยังมีจิตไมมั่นคง, บัดนี้ บุตรของเรานั่นละบุญและบาปได
แลว" ไดตรัสสองพระคาถาเหลานี้วา
๕. อนวฏิตจิตฺตสฺส สทฺธมฺม อวิชานโต
ปริปลฺ วปสาทสฺส ปฺา น ปริปูรติ
อนวสฺสุตจิตฺตสฺส อนนฺวาหตเจตโส
ปุ
ฺ ปาปปหีนสฺส นตฺถิ ชาครโต ภย.
"ปญญายอมไมบริบูรณ แกผูมีจิตไมมนั่ คง
ไมรูแจงซึ่งพระสัทธรรม มีความเลื่อมใสอันเลื่อน
๑

๑. หมายถึง กิเลสเปนเครื่องเกี่ยวของ.
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ลอย, ภัย (ความกลัว) ยอมไมมีแกผมู ีจิตอัน
ราคะไมซึมซาบ มีใจไมถูกโทสะตามกระทบ ละบุญ
และบาปได ตื่นอยู."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา อนวฏิตจิตฺตสฺส พระศาสดา
ทรงแสดงเนื้อความวา " ชื่อวาจิตนี้ ของใคร ๆ ไมมีแนนอนหรือมั่นคง;
ก็บุคคลใด ไมดํารงอยูในภาวะไหน ๆ เหมือนกับฟกเขียวที่ตั้งไวบน
หลังมา เหมือนกับหลักที่ปกไวในกองแกลบ เหมือนกับดอกกระทุมบน
ศีรษะลาน, บางคราวเปนเสวก บางครั้งเปนอาชีวก บางคาบเปนนิครนถ
บางเวลาเปนดาบส, บุคคลเห็นปานนี้ ชื่อวามีจิตไมมั่นคง, ปญญาอัน
เปนกามาพจรก็ดี อันตางดวยปญญามีรูปาพจรเปนอาทิก็ดี ยอมไมบริบูรณ
แกบุคคลนั้น ผูมีจิตไมมั่นคง ไมรูพระสัทธรรมนี้ อันตางโดยโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ชื่อวามีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอย เพราะความเปนผูมี
ศรัทธานอย หรือเพราะความเปนผูมีศรัทธาคลอนแคลน, เมื่อปญญาแม
เปนกามาพจรไมบริบูรณ ปญญาที่เปนรูปาพจร อรูปาพจรและโลกุตระ
จักบริบูรณไดแตที่ไหนเลา ?
บทวา อนวสฺสุตจิตฺตสฺส ไดแก ผูมีจิตอันราคะไมชุมแลว.
ในบทวา อนนฺวาหตเจตโส พระผูมีพระภาคเจาตรัสความที่จิตถูก
โทสะกระทบแลวไวในอาคตสถานวา " มีจติ ถูกโทสะกระทบเกิดเปนดัง
เสาเขื่อน."
๑

๒

๑. มีธรรมเปนฝกฝายแหงความตรัสรู ๓๗ เปนประเภท.
๒. ที่แหงบาลีประเทศอันมาแลว. อภิ. วิ. ๓๕/๕๑๐. ม. มู. ๑๒/๒๐๖.
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แตในบทวา อนนฺวาหตเจตโส นี้ บัณฑิตพึงทราบเนื้อความวา
" ผูมีจิตอันโทสะไมกระทบ."
บทวา ปฺุปาปปหีนสฺส ความวา ผูล ะบุญและบาปไดดวย
มรรคที่ ๔ คือผูสิ้นอาสวะแลว.
บาทพระคาถาวา นตฺถิ ชาครโต ภย ความวา ความไมมีภัย
ดูเหมือนพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวสําหรับทานผูสิ้นอาสวะ ตื่นอยูแล, ก็
ทานผูสิ้นอาสวะนั้น ชื่อวา ตื่นแลว เพราะประกอบดายธรรมเปนเหตุตื่น
ทั้งหลาย มีศรัทธาเปนอาทิ, เพราะฉะนั้น ทานตื่นอยู (ตื่นนอน)
ก็ตาม ยังไมตื่น (ยังนอนหลับ) ก็ตาม ภัยคือกิเลสชื่อวายอมไมมี
เพราะกิเลสทั้งหลายไมมีการหวนกลับมา, จริงอยู กิเลสทั้งหลาย ชื่อวา
ยอมไมติดตามทาน เพราะกิเลสทั้งหลายที่ทานละไดแลวดวยมรรคนั้น ๆ
ไมมีการเขาไปหา (ทาน) อีก, เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา " กิเลสเหลาใด อันอริยบุคคลละไดแลวดวยโสดาปตติมรรค,
เธอยอมไมมาหา คือไมกลับมาสูกิเลสเหลานั้นอีก; กิเลสเหลาใด อันอริยบุคคลละไดแลวดวยสกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตมรรค,
เธอยอมไมมาหา คือไมกลับมาสูกิเลสเหลานั้นอีก " ดังนี้.
เทศนาไดมีประโยชน มีผล แกมหาชนแลว.

กิเลสทําผูมีอุปนิสัยแหงพระอรหัตใหเศราหมองได
ตอมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันวา " ผูมีอายุทั้งหลาย
ขึ้นชื่อวากิเลสเหลานี้ หยาบนัก, กุลบุตรผูถึงพรอมดวยอุปนิสัยแหงพระอรหัตเห็นปานนี้ ยังถูกกิเลสใหมัวหมองได (ตอง) เปนคฤหัสถ ๗ ครัง้
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บวช ๗ ครั้ง." พระศาสดาทรงสดับประวัติกถาของภิกษุเหลานั้น จึง
เสด็จไปสูธรรมสภา ดวยการไปอันสมควรแกขณะนั้น ประทับบนพุทธอาสนแลว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอนั่งประชุมกัน ดวยถอย
คําอะไรหนอ ? " เมื่อพวกภิกษุกราบทูลวา " ดวยเรื่องชื่อนี้ " แลว
จึงตรัสวา " อยางนั้นนั่นแล ภิกษุทงั้ หลาย ขึน้ ชื่อวากิเลสทั้งหลาย
ยอมเปนสภาพหยาบ, ถากิเลสเหลานี้ มีรูปราง อันใคร ๆ พึงสามารถ
จะเก็บไวไดในที่บางแหง, จักรวาลก็แคบเกินไป, พรหมโลกก็ต่ํา
เกินไป, โอกาสของกิเลสเหลานั้นไมพึงมี (บรรจุ) เลย, อันกิเลส
เหลานี้ ยอมทําบุรุษอาชาไนยที่ถึงพรอมดวยปญญา แมเชนกับเราใหมัว
หมองได จะกลาวอะไรในเหลาชนที่เหลือ; จริงอยู เราเคยอาศัยขาวฟาง
และลูกเดือยเพียงครึ่งทะนาน และจอบเหี้ยน บวชสึกแลว ๖ ครั้ง."
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลถามวา " ในกาลไร ? พระเจาขา."
พระศาสดาตรัสวา " จักฟงหรือ ? ภิกษุทั้งหลาย."
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา " อยางนั้น พระเจาขา."
พระศาสดาตรัสวา " ถากระนั้น พวกเธอจงฟง" ดังนี้แลวทรง
นําอดีตนิทานมา (ตรัสวา) :-

เรื่องบัณฑิตจอบเหี้ยน
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในกรุงพาราณสี
บุรุษผูหนึ่ง ชื่อกุททาลบัณฑิต บวชเปนนักบวชภายนอกอยูในปาหิมวันต
๘ เดือน เมื่อภูมิภาคชุมชื้น ในสมัยทีฝ่ นตกชุก คิดวา " ในเรือนของเรา
๑

๑. วสฺสารตฺตสมเย.
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ยังมีขาวฟางและลูกเดือยประมาณครึ่งทะนาน และจอบเหี้ยน (อีกอัน
หนึ่ง), พืชคือขาวฟางและลูกเดือยอยาเสียไป" จึงสึกเอาจอบเหี้ยนฟน
ที่แหงหนึ่ง หวานพืชนั้น ทํารั้วไว ในเวลาที่เมล็ดพืชแกก็เหี่ยว เก็บพืช
ไวประมาณทะนานหนึ่ง เคี้ยวกินพืชที่เหลือ. ทานคิดวา " บัดนี้ ประโยชนอะไรดวยเรือนของเรา, เราจักบวชอีก ๘ เดือน" จึงออกบวชแลว.
ทานอาศัยขาวฟางและลูกเดือยเพียงหนึ่งทะนานและจอบเหี้ยน เปนคฤหัสถ
๗ ครั้ง บวช ๗ ครั้ง โดยทํานองนี้แล แตในครั้งที่ ๗ คิดวา " เรา
อาศัยจอบเหี้ยนอันนี้ เปนคฤหัสถแลวบวชถึง ๗ ครั้ง, เราจักทิ้งมันในที่
ไหน ๆ สักแหงหนึ่ง." ทานไปยังฝงแมน้ําคงคา คิดวา " เราเมื่อเห็น
ที่ตก คงตองลงงมเอา; เราจักทิ้งมัน โดยอาการที่เราจะไมเห็นที่ซึ่ง
มันตก" จึงเอาผาเกาหอพืชประมาณทะนานหนึ่ง แลวผูกผาเกาที่แผนจอบ
จับจอบที่ปลายดาม ยืนที่ฝงแหงแมน้ํา หลับตาแกวงเวียนเหนือศีรษะ
๓ ครั้ง ขวางไปในแมน้ําคงคา หันไปดู ไมเห็นที่ตกไดเปลงเสียงวา
" เราชนะแลว เราชนะแลว" ดังนี้ ๒ ครั้ง. ในขณะนั้น พระเจา
กรุงพาราณสี ทรงปราบปจจันตชนบทใหสงบราบคาบแลวเสด็จมา โปรด
ใหตั้งคายพัก ใกลฝงแมน้ํา เสด็จลงสูแมน้ํา เพื่อทรงประสงคจะสรงสนาน ไดทรงสดับเสียงนั้น. ก็ธรรมดาวา เสียงที่วา " เราชนะแลว
เราชนะแลว" ยอมไมพอพระหฤทัยของพระราชาทั้งหลาย. พระองคจึง
เสด็จไปยังสํานักของกุททาลบัณฑิตนั้น ตรัสถามวา " เราทําการย่ํายี
อมิตรมาเดี๋ยวนี้ ก็ดวยคิดวา ' เราชนะ' สวนเธอรองวา ' เราชนะแลว
เราชนะแลว,' นี้ชื่อเปนอยางไร ?" กุททาลบัณฑิต จึงทูลวา "พระ๑

๑. ขนฺธาวาร ประเทศเปนทีก่ ั้นดวยทอนไม.
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องคทรงชนะพวกโจรภายนอก, ความชนะที่พระองคทรงชนะแลว ยอม
กลับเปนไมชนะอีกไดแท; สวนโจรคือความโลภ ซึ่งมีในภายใน อัน
ขาพระองคชนะแลว, โจรคือความโลภนั้น จักไมกลับชนะขาพระองคอีก
ชนะโจรคือความโลภนั้นอยางเดียวเปนดี" ดังนี้แลวจึงกลาวคาถานี้วา
"ความชนะใด กลับแพได ความชนะนั้นมิใช
ความชนะที่ดี, (สวน) ความชนะใด ไมกลับแม
ความชนะนั้นแลเปนความชนะที่ดี. "
ในขณะนั้นเอง ทานแลดูแมน้ําคงคา ยังกสิณมีน้ําเปนอารมณ
ใหบังเกิด บรรลุคุณพิเศษแลว นัง่ ในอากาศโดยบัลลังก. พระราชา
ทรงสดับธรรมกถาของพระมหาบุรุษ ไหวแลว ทรงขอบวช ทรงผนวช
พรอมกับหมูพล. ไดมีบริษัทประมาณโยชนหนึ่งแลว. แมกษัตริยสามันตราชอื่น ทรงสดับความที่พระเจากรุงพาราณสีนั้นผนวชแลวเสด็จมาดวย
ประสงควา "เราจักยึดเอาพระราชสมบัติของพระเจากรุงพาราณสีนั้น"
ทรงเห็นพระนครที่มั่งคั่งอยางนั้นวางเปลา จึงทรงดําริวา " พระราชา
เมื่อทรงทิ้งพระนครเห็นปานนี้ผนวช จักไมทรงผนวชในฐานะอันต่ําชา,
ถึงเราผนวชก็ควร" ดังนี้แลว เสด็จไปในที่นั้น เขาไปหาพระมหาบุรุษ
ทรงขอบวช ทรงผนวชพรอมกับบริษัทแลว. พระราชา ๗ พระองค
ทรงผนวชโดยทํานองเดียวกันนี้. ไดมีอาศรมตั้งแผไปถึง ๗ โยชน.
พระราชา ๗ พระองคก็ทรงทิ้งโภคะทั้งหลาย พาชนมีประมาณเทานี้บวช
๑

๒

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๒. อรรถกถา. ๒/๑๑๓.
๒. สามนฺตราชา พระราชาผูอยูในเมืองใกลเคียงกัน พระราชาโดยรอบ พระราชาใกลเคียง.
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แลว. พระมหาบุรุษอยูประพฤติพรหมจรรย เปนผูเขาถึงพรหมโลก
แลว.
พระศาสดา ครั้นทรงนําธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย กุททาลบัณฑิตในกาลนั้น ไดเปน เรา, ขึ้นชื่อวากิเลสเหลานี้
เปนสภาพหยาบอยางนั้น."
เรื่องพระจิตตหัตถเถระ จบ.
๑

๒

๑. ความอยูใ นพรหมจรรย ความอยูเพื่อพรหมจรรย. ๒. สี. ม. ยุ. อโหสึ.
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๖. เรื่องภิกษุผูปรารภวิปสสนา [๒๙]
ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภพวกภิกษุ
ผูปรารภวิปสสนา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "กุมฺภูปม" เปนตน

ภิกษุ ๕๐๐ รูปอยูในไพรสณฑ
ไดยินวา ภิกษุ ๕๐๐ รูป ในกรุงสาวัตถี เรียนกัมมัฏฐานตราบ
เทาพระอรหัตในสํานักพระศาสดาแลว คิดวา "เราจักทําสมณธรรม"
ไปสิ้นทางประมาณ ๑๐๐ โยชน ไดถึงบานตําบลใหญตําบลหนึ่ง. ลําดับ
นั้น พวกมนุษยเห็นภิกษุเหลานั้น จึงนิมนตใหนั่งบนอาสนะที่จัดไว
อังคาสดวยภัตตาหารทั้งหลายมีขาวยาคูเปนตนอันประณีตแลว เรียนถามวา
"พวกทานจะไปทางไหน" ขอรับ," เมื่อภิกษุเหลานั้น กลาววา " พวกเรา
จักไปสถานตามผาสุก" จึงวิงวอนวา " นิมนตพวกทานอยูในที่นี้
ตลอด ๓ เดือนนี้เถิด ขอรับ, แมพวกกระผมก็จักตั้งอยูในสรณะ รักษา
ศีลในสํานักของพวกทาน." ทราบการรับนิมนตของภิกษุเหลานั้นแลว
จึงเรียนวา " ในที่ไมไกลมีไพรสณฑใหญมาก, นิมนตพวกทานพักอยูที่
ไพรสณฑนั้นเถิดขอรับ" ดังนี้แลว สงไป. ภิกษุเหลานั้น เขาไปสู
ไพรสณฑนั้นแลว.
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เทวดาทําอุบายหลอนภิกษุ
พวกเทวดาผูสิงอยูในไพรสณฑนั้น คิดวา " พระผูเปนเจาทั้งหลาย
มีศีล ถึงไพรสณฑนี้โดยลําดับแลว; ก็เมื่อพระผูเปนเจาทั้งหลายพํานักอยู
ในที่นี้, การที่พวกเราพาบุตรและภาดาขึ้นตนไมไมควรเลย" จึงนั่งลงบน
พื้นดิน คิดวา " พระผูเปนเจาทั้งหลาย อยูในที่นคี้ ืนเดียวในวันนี้ พรุง
นี้จักไปเปนแน." ฝายพวกภิกษุ เที่ยวไปบิณฑบาตในบาน ในวันรุงขึ้น
แลวก็กลับมายังไพรสณฑนั้นนั่นแล พวกเทวดาคิดวา " ใคร ๆ จักนิมนต
ภิกษุสงฆไวฉันพรุงนี้ เพราะฉะนั้น จึงกลับมา, วันนี้จักไมไป, พรุงนี้
เห็นจักไปแน" ดังนี้แลว ก็พากันพักอยูที่พื้นดินนั้นเอง ประมาณ
ครึ่งเดือนโดยอุบายนี้. แตนั้นมา พวกเทวดาคิดวา " ทานผูเจริญทั้งหลาย
เห็นจักอยูในที่นี้นั่นแล ตลอด ๓ เดือนนี้, ก็เมื่อทานทั้งหลายอยูในที่นี้
ทีเดียวแล พวกเราแมจะขึ้นนั่งบนตนไม ก็ไมควร ถึงสถานที่จะพาเอา
พวกบุตรและภาดานั่งบนพื้นดินทั้ง ๓ เดือน ก็เปนทุกขของพวกเรา;
พวกเราทําอะไร ๆ ใหภิกษุเหลานี้หนีไปไดจะเหมาะ; เทวดาเหลานั้น
เริ่มแสดงรางผีหัวขาด และใหไดยินเสียงอมนุษย ในที่พักกลางคืนที่พัก
กลางวัน และในที่สุดของที่จงกรมนั้น ๆ โรคทั้งหลายมีจามไอเปนตน
เกิดแกพวกภิกษุแลว. ภิกษุเหลานั้นถามกันและกันวา " ผูมีอายุ โรค
อะไรเสียดแทงคุณ ? โรคอะไรเสียดแทงคุณ ?" กลาววา " โรคจาม
เสียดแทงผม, โรคไอเสียดแทงผม" ดังนี้แลว กลาววา " ผูมีอายุ
วันนี้ ผมไดเห็นรางผีหัวขาดในที่สุดที่จงกรม, ผมไดเห็นรางผีในที่พัก
กลางคืน, ผมไดยินเสียงอมนุษยในที่พักกลางวัน, ที่นี้เปนที่ควรเวน,
ในที่นี้ ความไมผาสุกมีแกพวกเรา พวกเราจักไปที่สํานักของพระศาสดา."
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ภิกษุเหลานั้น ออกไปสูสํานักของพระศาสดาโดยลําดับ ถวายบังคมแลว
นั่ง ณ สวนขางหนึ่ง.

พระศาสดาประทานอาวุธ
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะภิกษุเหลานั้นวา " ภิกษุทงั้ หลาย
พวกเธอจักไมอาจเพื่ออยูในที่นั้นหรือ ?"
ภิกษุ. อยางนั้น พระเจาขา อารมณอันนากลัวเห็นปานนี้ ปรากฏ
แกขาพระองคทั้งหลาย ผูพํานักอยูในที่นั้น, เพราะเหตุนั้น จึงมีความ
ไมผาสุกเห็นปานนี้. ดวยเหตุนั้น ขาพระองคทั้งหลายจึงคิดวา " ที่นี้
เปนที่ควรเวน." ทิ้งที่นั้นมาสูสํานักของพระองคแลว.
พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไปในที่นั้นนั่นแลสมควร.
ภิกษุ. ไมอาจ พระเจาขา.
พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมเอาอาวุธไป, บัดนี้พวก
เธอจงเอาอาวุธไปเถิด.
ภิกษุ. ถือเอาอาวุธชนิดไหนไป ? พระเจาขา.
พระศาสดาตรัสวา " เราจักใหอาวุธแกพวกเธอ. พวกเธอจงถือ
เอาอาวุธที่เราใหไป " ดังนี้แลว ตรัสเมตตสูตรทั้งสิ้นวา
"ผูรูสันตบท (บทอันสงบ) พึงกระทําสิกขา ๓
หมวดใด, ผูฉลาดในประโยชน ควรกระทําสิกขา ๓
หมวดนั้น ผูฉลาดในประโยชน พึงเปนผูองอาจ
เปนผูตรง เปนผูซื่อตรง เปนผูออนโยน เปนผู
ไมทะนงตัว."
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เปนอาทิ ดังนี้แลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงสาธยาย
เมตตสูตรนี้ จําเดิมแตไพรสณฑภายนอกวิหาร เขาไปสูภายในวิหาร"
ดังนี้ ทรงสงไปแลว. ภิกษุเหลานั้น ถวายบังคมพระศาสดา ออกไปถึง
ไพรสณฑนั้นโดยลําดับ พากันสาธยายเปนหมูในภายนอกวิหาร เขาไปสู
ไพรสณฑแลว

เทวดากลับไดเมตตาจิต
พวกเทวดาในไพรสณฑทั้งสิ้น กลับไดเมตตาจิต ทําการตอนรับ
ภิกษุเหลานั้น, ถามโดยเอื้อเฟอถึงการรับบาตรจีวร. ถามโดยเอื้อเฟอ
ถึงการนวดฟนกาย, ทําการอารักขาใหอยางเรียบรอยในที่นั้นแกพวกเธอ,
( เทวดา ) ไดเปนผูนั่งสงบ ดังพนมจักร. ขึ้นชือ่ วาเสียงแหงอมนุษย
มิไดมีแลวในที่ไหน ๆ. จิตของภิกษุเหลานั้น มีอารมณเปนหนึ่ง. พวก
เธอนั่งในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน ยังจิตใหหยั่งลงในวิปสสนา
เริ่มตั้งความสิ้นความเสื่อมในตนคิดวา "ขึ้นชื่อวาอัตภาพนี้เชนกับภาชนะ
คืน เพราะอรรถวาตองแตก ไมมั่นคง" ดังนี้ เจริญวิปสสนาแลว.

พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสคาถากําชับ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นเอง ทรงทราบ
วาภิกษุเหลานั้น เริ่มวิปส สนาแลว จึงทรงเรียกภิกษุเหลานั้น ตรัสวา
"อยางนั้นนั่นแล ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อวาอัตภาพนี้ ยอมเปนเชนกับ
ดวยภาชนะดินโดยแท เพราะอรรถวาตองแตก ไมมั่นคง" ดังนี้แลว
ทรงฉายพระโอภาสไป แมประทับอยูในที่ ๑๐๐ โยชน ก็เปนประหนึ่ง
ประทับนั่งในที่เฉพาะหนาของภิกษุเหลานั้น ทรงฉายพระฉัพพรรณรังสี
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มีพระรูปปรากฏอยู ตรัสพระคาถานี้วา
๖. กุมภฺ ูปม กายมิท วิทิตฺวา
นครูปม จิตฺตมิท ถเกตฺ วา
โยเธถ มาร ปฺาวุเธน
ชิตฺจ รกฺเข อนิเวสิโน สิยา.
"[บัณฑิต] รูจักกายนี้ อันเปรียบดวยหมอ , กั้นจิต
อันเปรียบดวยนคร, พึงรบมารดวยอาวุธคือปญญา
พึงรักษาความชนะที่ชนะแลว และพึงเปนผูไมติดอยู."
๑

๒

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นครูปม ความวา รูจักกายนี้ คือ
ที่นับวาประชุมแหงอาการมีผมเปนอาทิ ซึ่งชื่อวาเปรียบดวยหมอ คือ
เชนกับภาชนะดิน เพราะอรรถวาไมมีกําลังและทรามกําลัง เพราะอรรถ
วาเปนไปชั่วกาล ดวยความเปนกายไมยั่งยืน.
บาทพระคาถาวา นครูปม จิตตฺ มิท ถเกตฺวา เปนตน ความวา
ธรรมดานคร มีคูลึก แวดลอมดวยกําแพง ประกอบดวยประตูและปอม
ยอมชื่อวามั่นคงภายนอก, ถึงพรอมดวยถนน ๔ แพรง มีรานตลาดใน
ระหวาง ชือ่ วาจัดแจงดีภายใน, พวกโจรภายนอกมาสูนครนั้น ดวยคิด
วา "เราจักปลน ก็ไมอาจเขาไปได ยอมเปนดังวากระทบภูเขา กระทอนกลับไป ฉันใด, กุลบุตรผูบัณฑิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน กัน้ วิปสสนา
จิตของตน ทําใหมั่นคง คือใหเปนเชนกับนคร หามกิเลสที่มรรคนั้น ๆ
๑. เปตฺวา. ๒. อรรถกถา วา อนิเวสโน.
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พึงฆา ดวยอาวุธคือปญญาอันสําเร็จแลวดวยวิปสสนา และสําเร็จแลวดวย
อริยมรรค ชื่อวาพึงรบ คือพึงประหารกิเลสมารนั้น ดุจนักรบยืนอยูใน
นคร รบหมูโจรดวยอาวุธมีประการตาง ๆ มีอาวุธมีคมขางเดียวเปนตน
ฉะนั้น."
สองบทวา ชิตฺจ รกฺเข ความวา กุลบุตร เมื่อตองเสพอาวาส
เปนที่สบาย ฤดูเปนที่สบาย บุคคลเปนที่สบาย และการฟงธรรมเปนเหตุ
สบายเปนตน เขาสมาบัติในระหวาง ๆ ออกจากสมาบัตินั้นพิจารณา
สังขารทั้งหลายดวยจิตหมดจด ชื่อวาพึงรักษาธรรมที่ชนะแลว คือวิปสสนา
อยางออนที่ตนใหเกิดขึ้นแลว.
สองบทวา อนิเวสโน สิยา ไดแก พึงเปนผูไมมีอาลัย.
อธิบายวา เหมือนอยางวา นักรบ ทําซุมเปนที่พักพลในภูมิ
ประเทศเปนที่ประชิดแหงสงคราม รบอยูก ับพวกอมิตร เปนผูหิว
หรือกระหายแลว เมื่อเกราะหยอนหรือเมื่ออาวุธพลัดตก ก็เขาไปยังซุม
เปนที่พักพล พักผอน กิน ดื่ม ผูกสอด ( เกราะ.) จับอาวุธแลว
ออกรบอีก ย่ํายีเสนาของฝายอื่น ชนะปรปกษที่ยังมิไดชนะ รักษาชัยชนะ
ที่ชนะแลว. ก็ถาวานักรบนั้น เมื่อพักผอนอยางนั้นในซุมเปนที่พักพล
ยินดีซุมเปนที่พักพลนั้น พึงพักอยู ก็พึงทํารัชสมบัติใหเปนไปในเงื้อมมือ
ของปรปกษฉันใด, ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน หมัน่ เขาสมาบัติ ออกจาก
สมาบัตินั้น พิจารณาสังขารทั้งหลาย ดวยจิตอันหมดจด ยอมสามารถรักษา
วิปสสนาอยางออน ที่ไดเฉพาะแลว ยอมชนะกิเลสมาร ดวยความได
เฉพาะซึ่งมรรคอันยิ่ง, ก็ถา วา ภิกษุนั้น ยอมพอใจสมาบัติ อยางเดียว ไม
๑

๑. สงฺคามสีเส ในสีสประเทศแหงสงคราม คือในสมรภูมิหรือสนามรบ.
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หมั่น พิจารณาสังขารทั้งหลาย ดวยจิตอันหมดจด ยอมไมสามารถทําการ
แทงตลอดมรรคและผลได, เพราะเหตุนั้น ภิกษุเมื่อรักษาธรรมที่ควร
รักษา พึงเปนผูไมติดอยู คือพึงทําสมาบัติใหเปนที่เขาพักแลวไมติดอยู
ไดแกไมพึงทําอาลัยในสมาบัตินั้น. พระศาสดาตรัสวา " เธอทั้งหลาย
จงทําอยางนั้น. " พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายเหลานั้น ดวย
ประการฉะนี้.
ในเวลาจบเทศนา ภิกษุ ๕๐๐ รูปนั่งในที่นั่งเทียว บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย สรรเสริญชมเชยทั้งถวายบังคมพระสรีระอันมีวรรณะเพียงดังทองของพระตถาคต มาแลว ดังนี้แล
เรื่องภิกษุผูปรารภวิปสสนา จบ.
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๗. เรื่องพระปูติคัตตติสสเถระ [๓๐]
ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภพระเถระ
ชื่อวา ปูติคัตตติสสเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อจิร วตย กาโย"
เปนตน.

พระเถระกายเนา
ไดยินวา กุลบุตรชาวกรุงสาวัตถีผูหนึ่ง ฟงธรรมกถาในสํานัก
ของพระศาสดา ถวายชีวิตในพระศาสนา ไดบรรพชาอุปสมบทแลว
ไดชื่อวา พระติสสเถระ. เมื่อกาลลวงไป ๆ โรคเกิดขึ้นในสรีระของทาน.
ตอมทั้งหลาย ประมาณเทาเมล็ดผักกาดผุดขึ้น. มัน (โตขึ้น) โดยลําดับ
ประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว ประมาณเทาเมล็ดถั่วดํา ประมาณเทาเมล็ด
กระเบา ประมาณเทาผลมะขามปอม ประมาณเทาผลมะตูม แตกแลว.
สรีระทั้งสิ้น ไดเปนชองเล็กชองนอย ชื่อของทานเกิดขึ้นแลววา พระปูติคัตตติสสเถระ (พระติสสเถระผูมีกายเนา). ตอมา ในกาลเปนสวน
อื่น กระดูกของทาน แตกแลว. ทานไดเปนผูที่ใคร ๆ ปฏิบตั ิไมได.
ผานุงและผาหมเปอนดวยหนองและเลือด ไดเปนเชนกับขนมรางแห.
พวกภิกษุมีสัทธิวิหาริกเปนตนไมอาจจะปฏิบัติได (จึงพากัน) ทอดทิ้ง
แลว. ทานเปนผูไมมีที่พึ่งนอน ( แซว ) แลว.
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พระพุทธเจาทรงพยาบาลและทรงแสดงธรรม
ก็ธรรมดาวา พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมไมทรงละการตรวจดูโลก
สิ้น ๒ วาระ (คือ) ในกาลใกลรุง เมื่อทรงตรวจดูโลก ทรงตรวจดูจําเดิม
แตขอบปากแหงจักรวาล ทําพระญาณใหมุงตอพระคันธกุฎี. เมื่อทรง
ตรวจดูเวลาเย็น ทรงตรวจดูจําเดิมแตพระคันธกุฎี ทําพระญาณใหมุงตอที่
(ออกไป ) ภายนอก. ก็ในสมัยนั้น พระปูติคัตตติสสเถระ ปรากฏแลว
ภายในขายคือพระญาณของพระผูมีพระภาคเจา. พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัย
แหงพระอรหัตของติสสภิกษุ ทรงดําริวา "ภิกษุนี้ ถูกพวกสัทธิวิหาริก
เปนตน ทอดทิ้งแลว, บัดนี้ เธอยกเวนเราเสีย ก็ไมมีที่พึ่งอื่น" ดังนี้
แลว จึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎี เหมือนเสด็จเที่ยวจาริกในวิหาร เสด็จ
ไปสูโรงไฟ ทรงลางหมอ ใสน้ํา ยกตั้งบนเตา เมื่อทรงรอใหน้ํารอน
ไดประทับยืนในโรงไฟนั่นเอง: ทรงรูความที่น้ํารอนแลว เสด็จไป
จับปลายเตียงที่ติสสภิกษุนอน. ในกาลนั้น พวกภิกษุ กราบทูลวา
"ขอพระองค จงเสด็จหลีกไป พระเจาขา พวกขาพระองคจักยก (เอง)
แลว ( ชวยกัน ) ยกเตียง นําไปสูโรงไฟ. พระศาสดาทรงใหนํารางมา
ทรงเทน้ํารอน ( ใส ) แลว ทรงสั่งภิกษุเหลานั้นให ( เปลื้อง ) เอา
ผาหมของเธอ ใหขยําดวยน้ํารอน แลวใหผึ่งแดด ลําดับนั้น พระศาสดา ประทับยืนอยูในที่ใกลของเธอ ทรงรดสรีระนั้นใหชมุ ดวยน้ําอุน
ทรงถูสรีระของเธอ ใหเธออาบแลว . ในทีส่ ุดแหงการอาบของเธอ,
ผาหมนั้นแหงแลว. ทีนนั้ พระศาสดาทรงชวยเธอใหนุงผาหมนั้น ทรง
ใหขยําผากาสาวะที่เธอนุงดวยน้ํา แลวใหผึ่งแดด. ทีนั้น เมื่อน้ําที่กายของ
๑

๑. สํานวนภาษามคธ ใชคหธาตุ.
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เธอพอขาด (คือแหง) ผานุงนั้นก็แหง. เธอนุงผากาสาวะผืนหนึ่ง
หมผากาสาวะผืนหนึ่ง เปนผูมีสรีระเบา มีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง นอนบน
เตียงแลว. พระศาสดาประทับยืน ณ ที่เหนือศีรษะของเธอ ตรัสวา
" ภิกษุ กายของเธอนี้ มีวิญญาณไปปราศแลว หาอุปการะมิได จักนอน
บนแผนดิน เหมือนทอนไม" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา
๗. อจิร วตย กาโย
ปวึ อธิเสสฺสติ
ฉุฑโฺ ฑ อเปตวิฺาโณ
นิรตฺถว กลิงคฺร.
"ไมนานหนอ กายนี้จักนอนทับแผนดิน. กายนี้
มีวญ
ิ ญาณไปปราศ อันบุคคลทิ้งแลว, ราวกับ
ทอนไมไมมีประโยชนฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อจิร วต เปนตน ความวา ภิกษุ
ตอกาลไมนานเลย กายนี้จักนอนทับแผนดิน คือจักนอนเบื้องบนแหง
แผนดิน ที่สตั วนอนแลวดวยการนอนปกตินี้.
ดวยบทวา ฉุฑฺโฑ พระศาสดา ทรงแสดงเนื้อความวา "กาย
นี้ จักเปนของชื่อวาเปลา เพราะความมีวิญญาณไปปราศ ถูกทอดทิ้ง
แลวนอน."
เหมือนอะไร ?
เหมือนทอนไม ไมมีประโยชน.
อธิบายวา เหมือนทอนไมอันไรอุปการะ ไมมีประโยชน,
จริงอยู พวกมนุษยผูมีความตองการดวยทัพสัมภาระ เขาไปสูปา
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แลว ตัดไมตรงโดยสัณฐานแหงไมตรง ไมคดโดยสัณฐานแหงไมคด
ถือเอา (เปน) ทัพสัมภาระ, แตตัดไมเปนโพรง ไมผุ ไมไมมแี กน
ไมเกิดเปนตะปุมตะปาที่เหลือ ทิ้งไวในปานั้นนั่นเอง มนุษยพวกอื่นผูมี
ความตองการดวยทัพสัมภาระมาแลว ชื่อวา หวังถือเอาชิ้นไมที่ถูกทิ้ง
ไวนั้น ยอมไมมี, มนุษยเหลานั้น แลดูไมนั้นแลว ยอมถือเอาไม ที่
เปนอุปการะแกตนเทานั้น; ไมนอกนี้ ยอมเปนไมถมแผนดินอยางเดียว,
ก็ไมนั้น พึงเปนไมแมที่ใคร ๆ อาจจะทําเชิงรองเตียงหรือเขียงเทา หรือ
วาตั่งแผนกระดาน ดวยอุบายนั้น ๆ ได; สวนวา บรรดาสวน ๓๒ ใน
อัตภาพนี้ แมสวนหนึ่ง ชื่อวา เขาถึงความเปนของที่จะพึงถือเอาไดดวย
สามารถแหงอุปกรณวัตถุ มีเชิงรองเตียงเปนตน หรือดวยมุขเปนอุปการะ
อยางอื่น ยอมไมมี กายนี้มีวิญญาณไปปราศแลว ตอวันเล็กนอยเทานั้น
ก็จักตองนอนเหนือแผนดิน เหมือนทอนไมไมมีประโยชนฉะนั้น ดังนี้แล.

พระปูติคัตตติสสเถระนิพพาน
ในเวลาจบเทศนา พระปูติคัตตติสสเถระ บรรลุพระอรหัตพรอม
ดวยปฏิสัมภิทาแลว. แมชนอื่นเปนอันมาก ก็ไดเปนพระอริยบุคคลมี
พระโสดาบันเปนตน. ฝายพระเถระบรรลุพระอรหัตแลวก็ปรินิพพาน.
พระศาสดาโปรดใหทําสรีรกิจของทาน ทรงเก็บ ( อัฐิ ) ธาตุ แลวโปรด
ใหทําเจดียไว.
พวกภิกษุ กราบทูลถามพระศาสดาวา " พระเจาขา พระปูติคัตตติสสเถระ บังเกิดในที่ไหน ?"
๑. ปวีคต.
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พระศาสดา. เธอปรินิพพานแลว ภิกษุทั้งหลาย.
พวกภิกษุ. พระเจาขา กายของภิกษุผูถึงพรอมดวยอุปนิสัยแหง
พระอรหัตเห็นปานนั้น เกิดเปนกายเนา เพราะเหตุอะไร ? กระดูกทั้งหลายแตกแลว เพราะเหตุอะไร ? อะไรเปนเหตุถึงควานเปนอุปนิสัยแหง
พระอรหัตของทานเลา ?
พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย ผลนี้ทั้งหมด เกิดแลวแกติสสะนั่น
ก็เพราะกรรมที่ตัวทําไว.
พวกภิกษุ. ก็กรรมอะไร ? ที่ทานทําไว พระเจาขา.
พระศาสดา ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ถากระนั้น พวกเธอจงฟง"
ดังนี้แลว ทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัสดังตอไปนี้ :-)

บุรพกรรมของพระติสสะ
ติสสะนี้เปนพรานนก ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวากัสสปะ ฆานกเปนอันมากบํารุงอิสรชน, ขายนกที่เหลือจากนก
ที่ใหแกอิสรชนเหลานั้น. คิดวา "นกที่เหลือจากขาย อันเราฆาเก็บไว
จักเนาเสีย" จึงหักกระดูกแขงและกระดูกปกของนกเหลานั้น ทําอยาง
ที่มันไมอาจบินหนีไปได แลวกองไว. เขาขายนกเหลานั้นในวันรุงขึ้น,
ในเวลาที่ไดนกมามากมาย ก็ใหปงไว เพื่อประโยชนแหงตน. วันหนึ่ง
เมื่อโภชนะมีรสของเขาสุกแลว พระขีณาสพองคหนึ่ง เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต ไดยืนอยูที่ประตูเรือนของเขา เขาเห็นพระเถระแลว ยังจิตใหเลื่อมใส
คิดวา "สัตวมีชีวิตมากมาย ถูกเราฆาตาย, ก็พระผูเปนเจายืนอยูที่ประตู
เรือนของเรา และโภชนะอันมีรสก็มีอยูพรอมภายในเรือน, เราจะถวาย
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บิณฑบาตแกทาน " ดังนี้แลวจึงรับบาตรของพระขีณาสพนั้น ใสโภชนะ
อันมีรสนั้นใหเต็มบาตรแลว ถวายบิณฑบาตอันมีรส แลวไหวพระเถระ
ดวยเบญจางคประดิษฐ กลาววา "ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาพึงถึงที่สุด
แหงธรรมที่ทานเห็นเถิด." พระเถระไดทําอนุโมทนาวา "จงเปนอยาง
นั้น."

ประมวลผลธรรม
ภิกษุทั้งหลาย ผล (ทั้งหมด ) นั่นสําเร็จแลวแกติสสะ ดวย
อํานาจแหงกรรมที่ติสสะทําแลวในกาลนั้นนั่นเอง; กายของติสสะเกิดเนา
เปอย, และกระดูกทั้งหลายแตก ก็ดว ยผลของการทุบกระดูกนกทั้งหลาย;
ติสสะบรรลุพระอรหัต ก็ดวยผลของการถวายบิณฑบาตอันมีรสแกพระขีณาสพ ดังนี้แล
เรื่องพระปูติคัตตติสสเถระ จบ.
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๘. เรื่องนันทโคปาลกะ [๓๑]
ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในโกศลชนบท ทรงปรารภนายโคบาลก
ชื่อนันทะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ทิโส ทิส " เปนตน.

นายนันทะหลบหลีกราชภัย
ดังไดสดับมา นายโคบาลกชื่อนันทะ ในกรุงสาวัตถี เปนคน
มั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีสมบัติมาก รักษาฝูงโคของคฤหบคีชื่ออนาถบิณฑิกะ
อยู. นัยวา นายนันทโคบาลกนั้น หลบหลีกความบีบคั้นแหงพระราชา
ดวยความเปนคนเลี้ยงโค อยางชฎิลชือ่ เกณิยะ หลบหลีกความบีบคั้นแหง
พระราชาดวยเพศบรรพชิต รักษาขุมทรัพยของตนอยู. เขาถือเอาปญจโครสตลอดกาลสมควรแกกาล (ตามกําหนดเวลา) มาสูสํานักของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี พบพระศาสดา ฟงธรรมแลว ทูลวิงวอนพระศาสดา
เพื่อตองการใหเสด็จมาสูที่อยูของตน.

พระศาสดาไปโปรดนายนันทะ
พระศาสดา ทรงรอความแกกลาแหงญาณของเขาอยู ไมเสด็จ
ไปแลว (ครัน้ ) ทรงทราบความที่เขาเปนผูมีญาณแกกลาแลว วันหนึ่ง
อันภิกษุสงฆหมูใหญแวดลอมแลว เสด็จจาริกไปอยู ทรงแวะจากหนทาง
ประทับนั่งแลว ที่โคนตนไมแหงใดแหงหนึ่ง ซึ่งใกลสถานที่อยูของเขา
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นายนันทะไปสูสํานักของพระศาสดา ถวายบังคมกระทําปฏิสันถาร
นิมนตพระศาสดาแลว ไดถวายปญจโครสทานอันประณีต แกภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประธานสิ้น ๗ วัน. ในวันที่ ๗ พระศาสดาทรงกระทํา
อนุโมทนาเสร็จแลว ตรัสอนุบุพพีกถาตางโดยทานกถาเปนตน ในเวลา
จบกถา นายโคบาลกชื่อนันทะ ตั้งอยูในโสดาปตติผล รับบาตรของพระศาสดา ตามสงเสด็จพระศาสดาไปไกล เมื่อพระศาสดารับสั่งใหกลับ
ดวยพระดํารัสวา "อุบาสก จงหยุดเถิด" ถวายบังคมพระศาสดากลับแลว.
ลําดับนั้น นายพรานคนหนึ่งไดแทงเขาใหตายแลว.

พวกภิกษุโทษพระศาสดาวาทําใหนายนันทะถูกฆา
พวกภิกษุผูมาขางหลัง เห็นแลว จึงไปกราบทูลพระศาสดาวา
" ขาแตพระองคผูเจริญ นายโคบาลกชื่อนันทะ ถวายมหาทานตามสง
เสด็จแลวกลับไป ถูกนายพรานฆาตายเสียแลว ก็เพราะความที่พระองค
เสด็จมาแลวในที่นี้. ถาวาพระองคจักมิไดเสด็จมาแลวไซร, ความตาย
จักไมไดมีแกเขาเลย."

จิตที่ตั้งไวผิดทําความฉิบหายใหยิ่งกวาเหตุใด ๆ
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรามาก็ตาม มิไดมา
ก็ตาม ชื่อวา อุบายเปนเครื่องพนจากความตายของนายนันทะนั้น แม
ผูไปอยูสูทิศใหญ ๔ สูทศิ นอย ๔ ยอมไมมี; ดวยวา จิตเทานั้นซึ่งตั้ง
ไวผิดแลว อันเปนไปในภายในของสัตวเหลานี้ ยอมทําความพินาศ
ฉิบหาย ที่พวกโจร (หรือ) พวกคนจองเวรจะทํา (ให) ไมไดดังนี้
ตรัสพระคาถานี้วา
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๘. ทิโส ทิส ยนฺต กยิรา เวรี วา ปน เวริน
มิจฺฉาปณิหติ จิตฺต ปาปโย น ตโต กเร
"จิตซึ่งตั้งไวผิดแลว พึงทําเขา (บุคคล) นั้น
ใหเลวทรามยิ่งกวาความพินาศฉิบหาย ที่โจรเห็นโจร
หรือคนจองเวรเห็นคนจองเวรทํา (แกกัน) นั้น
(เสียอีก)."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ทิโส ทิส แปลวา โจรเห็นโจร.
ศัพทวา ทิสฺวา เปนพระบาลีที่เหลือ (บัณฑิตพึงเพิ่มเขา).
สองบทวา ยนฺต กยิรา ความวา พึงทําซึ่งความพินาศฉิบหาย
นั้นใดแกโจรหรือคนจองเวรนั้น. ถึงในบทที่ ๒ ก็มีนัยเชนเดียวกัน.
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสเปนคําอธิบายไวดังนี้วา "โจรผูมกั ประทุษรายตอมิตรผูหนึ่ง เมื่อผิดในบุตร ภริยา นา ไร วัวและควายเปนตน
ของโจรผูหนึ่ง โจรผิดตอโจรใด, เห็นโจรแมนั้นซึ่งผิดอยูในตนอยางนั้นนั่น
แหละ, ก็หรือวาคนจองเวรเห็นชนผูผูกเวรกันไวดวยเหตุบางอยางนั่นแหละ
ซึ่งชื่อวา ผูจองเวร, ชื่อวาพึงทําความพินาศฉิบหายอันใดแกโจรหรือคน
ผูจองเวรนั้น คือพึงเบียดเบียนบุตรและภริยาของโจรหรือคนจองเวรนั้น
พึงทําสิ่งของตาง ๆ มีนาเปนตนของโจร หรือของคนจองเวรนั้นใหฉิบหาย
หรือพึงปลงซึ่งโจรหรือคนจองเวรนั้นจากชีวิต เพราะความที่ตนเปนคน
โหดราย คือเพราะความที่ตนเปนคนทารุณ, จิตชื่อวาตั้งไวผิด เพราะ
ความเปนจิตตั้งไวผิดในอกุศลกรรมบถ ๑๐ พึงทําใหเขาเลวทรามยิ่งกวา
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ความพินาศฉิบหายนั้น คือทําบุรุษนั้นใหเปนผูลามกกวาเหตุนั้น; จริง
อยู โจรก็ดี คนจองเวรก็ดี มีประการดังกลาวแลว พึงยังทุกขใหเกิด
หรือพึงทําซึ่งความสิ้นไปแหงชีวิต แกโจรหรือแกคนจองเวร (ได ) ใน
อัตภาพนี้เทานั้น, สวนจิตนี้ ซึ่งตั้งไวผิดในอกุศลกรรมบถทัง้ หลาย ยอมยัง
บุคคลใหถึงความพินาศฉิบหายในทิฏฐธรรมบาง ซัดไปในอบาย ๔ ยอม
ไมใหยกศีรษะขึ้นไดในพันอัตภาพบาง."
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน, เทศนามีประโยชนแกมหาชนแลว.
ก็กรรมที่อุบาสกไดทําไวในระหวางภพ พวกภิกษุมิไดทูลถาม,
เพราะฉะนั้น (กรรมนั้น) พระศาสดาจึงมิไดตรัสบอก ดังนี้แล.
เรื่องนันทโคปาลกะ จบ.
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๙. เรื่องพระโสไรยเถระ [๓๒]
ขอความเบื้องตน
พระศาสดายังพระธรรมเทศนานี้วา "น ต มาตา ปตา กริยา"
เปนตน ซึ่งตั้งขึ้นในโสไรยนคร ใหจบลงในพระนครสาวัตถี.

เศรษฐีบุตรกลับเพศเปนหญิงแลวหลบหนี
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา ประทับอยูในกรุงสาวัตถี, ลูกชาย
ของโสไรยเศรษฐี ในโสไรยนคร นั่งบนยานนอยอันมีความสุขกับสหาย
ผูหนึ่งออกไปจากนคร เพื่อประโยชนจะอาบน้ําดวยบริวารเปนอันมาก.
ขณะนั้น พระมหากัจจายนเถระ มีความประสงคจะเขาไปสูโสไรยนคร
เพื่อบิณฑบาต หมผาสังฆาฏิภายนอกพระนคร. ก็สรีระของพระเถระ
มีสีเหมือนทองคํา ลูกชายของโสไรยเศรษฐี เห็นทานแลว จึงคิดวา
" สวยจริงหนอ พระเถระรูปนี้ ควรเปนภริยาของเรา, หรือสีแหงสรีระ
ของภริยาของเรา พึงเปนเหมือนสีแหงสรีระของพระเถระนั้น." ในขณะ
สักวาเขาคิดแลวเทานั้น เพศชายของเศรษฐีบุตรนั้น ก็หายไป, เพศหญิง
ไดปรากฏแลว. เขาละอายจึงลงจากยานนอยหนีไป. ชนใกลเคียงจําลูก
ชายเศรษฐีนั้นไมได จึงกลาววา "อะไรนั่น ๆ ?" แมนางก็เดินไปสู
หนทางอันไปยังเมืองตักกสิลา.
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พวกเพื่อนและพอแมออกติดตามแตไมพบ
ฝายสหายของนาง แมเที่ยวคนหาขางโนนและขางนี้ ก็ไมไดพบ.
ชนทั้งปวงอาบเสร็จแลวไดกลับไปสูเรือน; เมื่อชนทั้งหลายกลาวกันวา
" เศรษฐีบุตรไปไหน ?" ชนที่ไปดวยจึงตอบวา " พวกผมเขาใจวา
" เขาจักอาบน้ํากลับมาแลว." ขณะนั้น มารดาและบิดาของเขาคนดูในที่
นั้น ๆ เมื่อไมเห็น จึงรองไห รําพัน ไดถวายภัตเพื่อผูตาย ดวยความ
สําคัญวา " ลูกชายของเรา จักตายแลว."

นางเดินตามพวกเกวียนไปเมืองตักกสิลา
นางเห็นพวกเกวียนไปสูเมืองตักกสิลาหมูหนึ่ง จึงเดินติดตามยานนอยไปขางหลัง ๆ. ขณะนั้น พวกมนุษยเห็นนางแลว กลาววา "หลอน
เดินตามขางหลัง ๆ แหงยานนอยของพวกเรา (ทําไม ?) พวกเราไมรูจัก
หลอนวา ' นางนี่เปนลูกสาวของใคร ?' นางกลาววา " นาย พวกทาน
จงขับยานนอยของตนไปเถิด. ดิฉันจักเดินไป," เมื่อเดินไป ๆ (เมื่อยเขา)
ไดถอดแหวนสําหรับสวมนิ้วมือใหแลว ใหทําโอกาสในยานนอยแหงหนึ่ง
(เพื่อตน).

ไดเปนภริยาของลูกชายเศรษฐีในเมืองนั้น
พวกมนุษย คิดวา " ภริยาของลูกชายเศรษฐีของพวกเรา ใน
กรุงตักกสิลา ยังไมมี, เราทั้งหลายจักบอกแกทาน, บรรณาการใหญ
(รางวัลใหญ) จักมีแกพวกเรา." พวกเขาไปแลว เรียนวา " นาย
แกวคือหญิง พวกผมไดนํามาแลว เพื่อทาน." ลูกชายเศรษฐีนั้นไดฟง
แลว ใหเรียกนางมา เห็นนางเหมาะกับวัยของตน มีรูปงามนาพึงใจ
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มีความรักเกิดขึ้น จึงไดกระทําไว (ใหเปนภริยา) ในเรือนของตน.

ชายอาจกลับเปนหญิงและหญิงอาจกลับเปนชายได
จริงอยู พวกผูชาย ชื่อวาไมเคยกลับเปนผูหญิง หรือพวกผูหญิง
ไมเคยกับเปนผูชาย ยอมไมมี. เพราะวา พวกผูชายประพฤติลวงใน
ภริยาทั้งหลายของชนอื่น ทํากาละแลว ไหมในนรกสิ้นแสนปเปนอันมาก
เมื่อกลับมาสูชาติมนุษย ยอมถึงภาวะเปนหญิง สิ้น ๑๐๐ อัตภาพ ถึง
พระอานนทเถระ ผูเปนอริยสาวก มีบารมีบําเพ็ญมาแลวตั้งแสนกัลป
ทองเที่ยวอยูในสงสาร ในอัตภาพหนึ่ง ไดบังเกิดในตระกูลชางทอง
ทําปรทารกรรมไหมในนรกแลว, ดวยผลกรรมทีย่ ังเหลือ ไดกลับมาเปน
หญิงบําเรอเทาแหงชายใน ๑๔ อัตภาพ, ถึงการถอนพืช (เปนหมัน )
ใน ๗ อัตภาพ. สวนหญิงทั้งหลาย ทําบุญทั้งหลายมีทานเปนตน คลาย
ความพอใจในความเปนหญิงก็ตั้งจิตวา " บุญของขาพเจาทั้งหลายนี้ ขอจง
เปนไปเพื่อกลับไดอัตภาพเปนชาย" ทํากาละแลว ยอมกลับไดอัตภาพ
เปนชาย. พวกหญิง ที่มผี ัวดังเทวดา ยอมกลับไดอัตภาพเปนชาย แม
ดวยอํานาจแหงการปรนนิบัติดีในสามีเหมือนกัน. สวนลูกชายเศรษฐีนี้
ยังจิตใหเกิดขึ้นในพระเถระโดยไมแยบคาย จึงกลับไดภาวะเปนหญิงใน
อัตภาพนี้ทันที.

นางคลอดบุตร
ก็ครรภไดตั้งในทองของนาง เพราะอาศัยการอยูรวมกับลูกชาย
เศรษฐีในตักกสิลา. โดยกาลลวงไป ๑๐ เดือน นางไดบุตร ในเวลาที่
บุตรของนางเดินได ก็ไดบุตรแมอีกคนหนึ่ง. โดยอาการอยางนี้ บุตร
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ของนางจึงมี ๔ คน, คือบุตรผูอยูในทอง ๒ คน บุตรผูเกิดเพราะอาศัยเธอ
(ครั้งเปนชายอยู ) ในโสไรยนคร ๒ คน.

นางไดพบกับเพื่อนเกแลวเลาเรื่องใหฟง
ในกาลนั้น ลูกชายเศรษฐีผูเปนสหายของนาง ( ออก) จาก
โสไรยนครไปสูกรุงตักกสิลาดวยเกวียน ๕๐๐ เลม นั่งบนยานนอยอันมี
ความสุขเขาไปสูพระนคร. ขณะนั้น นางเปดหนาตางบนพื้นปราสาท
ชั้นบน ยืนดูระหวางถนนอยู เห็นสหายนั้น จําเขาไดแมนยํา จึงสง
สาวใชใหไปเชิญเขามาแลว ใหนั่งบนพื้นมีคามาก ไดทําสักการะและ
สัมมานะอยางใหญโต. ขณะนั้น สหายนั้นกลาวกะนางวา " แมมหาจําเริญ ในกาลกอนแตนี้ ฉันไมเคยเห็นนาง, ก็เมื่อเปนเชนนี้ ไฉนนาง
จึงทําสักการะแกฉันใหญโต, นางรูจักหรือ ?"
นาง. จะ นาย ฉันรูจัก, ทานเปนชาวโสไรยนคร มิใชหรือ ?
สหาย. ถูกละ แมมหาจําเริญ.
นางไดถามถึงความสุขสบายของมารดาบิดา ของภริยา ทั้งของลูก
ชายทั้งสอง สหายนอกนี้ตอบวา " จะ แมมหาจําเริญ ชนเหลานั้น
สบายดี" แลวถามวา " แมมหาจําเริญ นางรูจักชนเหลานั้นหรือ ?"
นาง. จะ นาย ฉันรูจัก, ลูกชายของทานเหลานั้นมีคนหนึ่ง,
เขาไปไหนเลา ?
สหาย. แมมหาจําเริญ อยาไดพูดถึงเขาเลย; ฉันกับเขา วันหนึ่ง
ไดนั่งในยานนอยอันมีความสุขออกไปเพื่ออาบน้ํา ไมทราบทีไ่ ปของเขาเลย.
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เที่ยวคนดูขางโนนและขางนี้ (ก็) ไมพบเขา จึงไดบอกแตมารดาและ
บิดา (ของเขา), แมมารดาและบิดาทั้งสองนั้น ของเขา ไดรองไห
คร่ําครวญ ทํากิจอันควรทําแกคนผูลวงลับไปแลว.
นาง. ฉัน คือเขานะ นาย.
สหาย. แมมหาจําเริญ จงหลีกไป. นางพูดอะไร ? สหายของฉัน
ยอมงามเหมือนลูกเทวดา, (ทั้ง) เขาเปนผูชาย (ดวย).
นาง. ชางเถอะ นาย ฉัน คือเขา.
ขณะนั้น สหายจึงถามนางวา " อันเรื่องนี้เปนอยางไร ?"
นาง. วันนั้น เธอเห็นพระมหากัจจายนเถระผูเปนเจาไหม ?
สหาย. เห็นจะ.
นาง. ฉันเห็นพระมหากัจจายนะผูเปนเจาแลว ไดคิดวา ' สวย
จริงหนอ พระเถระรูปนี้ควรเปนภริยาของเรา, หรือวาสีแหงสรีระของ
ภริยาของเรา พึงเปนเหมือนสีแหงสรีระของพระเถระนั่น,' ในขณะที่
ฉันคิดแลวนั่นเอง เพศชายไดหายไป, เพศหญิงปรากฏขึ้น เมื่อเปน
เชนนี้ ฉันไมอาจบอกแกใครได ดวยความละอาย จึงหนีไปจากที่นั้นมา
ณ ที่นี้ นาย.
สหาย. ตายจริง เธอทํากรรมหนักแลว, เหตุไร เธอจึงไมบอก
แกฉันเลา ? เออ ก็เธอใหพระเถระอดโทษแลวหรือ ?
นาง. ยังไมใหทานอดโทษเลย นาย, ก็เธอรูหรือ ? พระเถระ
อยู ณ ที่ไหน ?
สหาย. ทานอาศัยนครนี้แหละอยู.
นาง. หากวา ทานเที่ยวบิณฑบาต พึงมาในที่นี้ไซร, ฉันพึง
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ถวายภิกษาหารแกพระผูเปนเจาของฉัน .
สหาย. ถากระนัน้ ขอเธอจงรีบทําสักการะไว, ฉันจักยังพระผูเปนเจาของเราใหอดโทษ.

นางขอขมาพระมหากัจจายนเถระ
เธอไปสูที่อยูของพระเถระ ไหวแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่งแลว
เรียนวา " ทานขอรับ พรุง นี้ นิมนตทานรับภิกษาของกระผม."
พระเถระ. เศรษฐีบุตร ทานเปนแขกมิใชหรือ ?
เศรษฐีบุตร. ทานขอรับ ขอทานอยาไดถามความที่กระผมเปนแขก
เลย, พรุงนี้ ขอนิมนตทานรับภิกษาของกระผมเถิด.
พระเถระ รับนิมนตแลว. สักการะเปนอันมาก เขาไดตระเตรียม
ไวแมในเรือนเพื่อพระเถระ. วันรุงขึ้น พระเถระไดไปสูประตูเรือน.
ขณะนั้น เศรษฐีบุตรนิมนตทานใหนั่งแลว อังคาส (เลี้ยงดู) ดวยอาหาร
ประณีต พาหญิงนั้นมาแลว ใหหมอบลงที่ใกลเทาของพระเถระ เรียนวา
" ทานขอรับ ขอทานจงอดโทษแกหญิงผูสหายของกระผม (ดวย)."
พระเถระ. อะไรกันนี่ ?
เศรษฐีบุตร. ขาแตทานผูเจริญ ในกาลกอน คนผูนี้ไดเปนสหาย
ที่รักของกระผม พบทานแลว ไดคิดชื่ออยางนั้น; เมื่อเปนเชนนั้น
เพศชายของเขาไดหายไป, เพศหญิงไดปรากฏแลว: ขอทานจงอดโทษ
เถิด ทานผูเจริญ.
พระเถระ. ถากระนั้น เธอจงลุกขึ้น, ฉันอดโทษใหแกเธอ.
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เขากลับเพศเปนชายแลวบวชไดบรรลุอรหัตผล
พอพระเถระ เอยปากวา "ฉันอดโทษให" เทานั้น เพศหญิง
ไดหายไป, เพศชายไดปรากฏแลว.
เมื่อเพศชาย พอกลับปรากฏขึ้นเทานั้น. เศรษฐีบุตรในกรุงตักกสิลา
ไดกลาวกะเธอวา " สหายผูรวมทุกข เด็กชาย ๒ คนนี้เปนลูกของเรา
แมทั้งสองแท เพราะเปนผูอยูในทองของเธอ (และ) เพราะเปนผูอาศัย
ฉันเกิด, เราทั้งสองจักอยูในนครนี้แหละ, เธออยาวุนวายไปเลย."
โสไรยเศรษฐีบุตร พูดวา " ผูร วมทุกข ฉันถึงอาการอันแปลก
คือ เดิมเปนผูชาย แลวถึงความเปนผูหญิงอีก แลวยังกลับเปนผูชาย
ไดอีก โดยอัตภาพเดียว (เทานั้น); ครั้งกอน บุตร ๒ คนอาศัยฉัน
เกิดขึ้น, เดี๋ยวนี้ บุตร ๒ คนคลอดจากทองฉัน; เธออยาทําความสําคัญวา
' ฉันนั้นถึงอาการอันแปลก โดยอัตภาพเดียว จักอยูในเรือนตอไปอีก,
ฉันจักบวชในสํานักแหงพระผูเปนเจาของเรา เด็ก ๒ คนนี้ จงเปนภาระ
ของเธอ, เธออยาเลินเลอในเด็ก ๒ คนนี้" ดังนี้แลว จูบบุตรทั้ง ๒ ลูบ
(หลัง) แลว มอบใหแกบิดา ออกไปบวชในสํานักพระเถระ, ฝาย
พระเถระ ใหเธอบรรพชาอุปสมบทเสร็จแลว พาเที่ยวจาริกไป ไดไปถึง
เมืองสาวัตถีโดยลําดับ. นามของทานไดมีวา " โสไรยเถระ."
ชาวชนบท รูเรื่องนั้นแลว พากันแตกตื่นอลหมานเขาไปถามวา
"ไดยินวา เรื่องเปนจริงอยางนั้นหรือ ? พระผูเปนเจา."
พระโสไรยะ. เปนจริง ผูมีอายุ.
ชาวชนบท. ทานผูเจริญ ชื่อวาเหตุแมเชนนี้มีได (เทียวหรือ ?);
เขาลือกันวา "บุตร ๒ คนเกิดในทองของทาน, บุตร ๒ คน
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อาศัยทานเกิด" บรรดาบุตร ๒ จําพวกนั้น ทานมีความสิเนหามากใน
จําพวกไหน ?
พระโสไรยะ. ในจําพวกบุตรผูอยูในทอง ผูมีอายุ.
ชนผูม าแลว ๆ ก็ถามอยูอยางนั้นนั่นแหละเสมอไป. พระเถระ
บอกแลวบอกเลาวา " มีความสิเนหาในจําพวกบุตรผูอยูในทองนั้นแหละ
มาก." เมื่อรําคาญใจจึงนั่งแตคนเดียว ยืนแตคนเดียว. ทานเขาถึงความ
เปนคนเดียวอยางนี้ เริม่ ตั้งความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพ บรรลุ
พระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแลว.
ตอมา พวกชนผูมาแลว ๆ ถามทานวา " ทานผูเจริญ ไดยินวา
เหตุชื่ออยางนี้ไดมีแลว จริงหรือ ?"
พระโสไรยะ. จริง ผูมีอายุ.
พวกชน. ทานมีความสิเนหามากในบุตรจําพวกไหน ?
พระโสไรยะ. ขึ้นชื่อวาความสิเนหาในบุตรคนไหน ๆ ของเรา
ยอมไมมี.
ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลพระศาสดาวา " ภิกษุรูปนีพ้ ูดไมจริง
ในวันกอน ๆ พูดวา ' มีความสิเนหาในบุตรผูอยูในทองมาก ' เดี๋ยวนี้
พูดวา ' ความสิเนหาในบุตรคนไหน ๆ ของเราไมมี,' ยอมพยากรณ
พระอรหัตผล พระเจาขา."

จิตที่ตั้งไวชอบดียิ่งกวาเหตุใด ๆ
พระศาสดา ตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราพยากรณ
อรหัตผลหามิได, (เพราะวา) ตั้งแตเวลาที่บุตรของเรา เห็นมรรค-
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ทัสนะ ดวยจิตที่ตั้งไวชอบแลว ความสิเนหาในบุตรไหน ๆ ไมเกิดเลย,
จิตเทานั้น ซึ่งเปนไปในภายในของสัตวเหลานี้ ยอมใหสมบัติที่มารดาบิดา
ไมอาจทําใหได" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา
๙. น ต มาตา ปตา กริยา อฺเ วาป จ าตกา
สมฺมาปณิหติ  จิตฺต
เสยฺยโส น ตโต กเร.
"มารดาบิดา ก็หรือวาญาติเหลาอื่น ไมพึงทํา
เหตุนั้น (ใหได), (แต) จิตอันตั้งไวชอบแลว
พึงทําเขาใหประเสริฐกวาเหตุนั้น."
๑

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ต ความวา มารดาบิดา (และ)
ญาติเหลาอื่น ไมทําเหตุนั้นไดเลย.
บทวา สมฺมาปณิหติ  คือ ชื่อวา ตั้งไวชอบแลว เพราะความ
เปนธรรมชาติตั้งไวชอบในกุศลกรรมบถ ๑๐.
บาทพระคาถาวา เสยฺยโส น ตโต กเร. ความวา พึงทํา
คือยอมทําเขาใหประเสริฐวา คือเลิศกวา ไดแกใหยิ่งกวาเหตุนั้น.
จริงอยู มารดาบิดา เมื่อจะใหทรัพยแกบุตรทั้งหลาย ยอมอาจให
ทรัพยสําหรับไมตองทําการงานแลวเลี้ยงชีพโดยสบาย ในอัตภาพเดียว
เทานั้น, ถึงมารดาบิดาของนางวิสาขา ผูมีทรัพยมากมายถึงขนาด มีโภคะ
มากมาย ไดใหทรัพยสําหรับเลี้ยงชีพโดยสบายแกนาง ในอัตภาพเดียว
๑. บาลีบางแหงวา มตฺตสฺส ทิฏกาลโต แตกาลเห็นมรรค.
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เทานั้น, ก็อันธรรมดามารดาบิดา ที่จะสามารถใหสิริคือความเปนพระเจา
จักรพรรดิในทวีปทั้งสี่ ยอมไมมีแกบุตรทั้งหลาย. จะปวยกลาวไปไย
(ถึงมารดาบิดาผูที่สามารถให) ทิพยสมบัติหรือสมบัติมีปฐมฌานเปนตน
(จักมีเลา), ในการใหโลกุตรสมบัติ ไมตองกลาวถึงเลย. แตวาจิตที่
ตั้งไวชอบแลว ยอมอาจใหสมบัตินี่แมทั้งหมดได, เพราะฉะนั้น พระผูม-ี
ภาคเจาจึงตรัสวา "เสยฺยโส น ตโต กเร."
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน. เทศนาไดเปนประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องพระโสไรยเถระ จบ.
จิตตวรรควรรณนา จบ
วรรคที่ ๓ จบ

